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1    Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
 

Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας SY250 είναι ένα εργαλείο για τη ρύθμιση της λειτουργίας των 

σομπών και των λεβήτων, με αυτόματη ανάφλεξη και μεταφορά καυσίμων. 

Με την ανάγνωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων, του νερού και τις καθορισμένες 

παραμέτρους από τον χρήστη, προσδιορίζεται η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Η 

διαμόρφωση των παραμέτρων της μονάδας ελέγχου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του μενού. Με 

τη μεταβολή της αξίας των παραπάνω παραμέτρων, είναι δυνατόν να :  

Ρυθμίστε τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Προσαρμόστε τη λειτουργία του θερμο-ρυθμιστή στους διάφορους τύπους σομπών και 

λεβήτων στις φάσεις εγκατάστασης του θερμο-ρυθμιστή, τη διαμόρφωση, τα λειτουργικά και 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 
 

2    Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 
 

   2.1    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το διάγραμμα σύνδεσης μεταξύ των τερματικών πλακών της 

πλακέτας βάσης και των εισροών και εκροών που σχετίζονται με αυτή. Παρακάτω είναι οι 

ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των εισόδων και εξόδων της μονάδας ελέγχου που 

πρέπει να ακολουθήσετε για να πραγματοποιήσετε σωστή εγκατάσταση. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

 

Για σωστή και ασφαλή λειτουργία, συνδέστε πάντα τον ακροδέκτη του προϊόντος θέσης σε 

λειτουργία στο έδαφος. (Γείωση)  

 

Ακολουθήστε αυστηρά τις μεθόδους σύνδεσης που εμφανίζονται στον πίνακα συνδέσεων για 

να αποφύγετε  ζημιά στα ηλεκτρονικά. 

 

Κάνετε τις συνδέσεις με τακτοποιημένο τρόπο προσπαθώντας να κρατήσετε δυνατόν πιο 

ξεχωριστά τα σήματα χαμηλής τάσης (αισθητήρες, επαφές, καλώδια πίνακα ελέγχου) από τα 

υψηλά σήματα (ισχυρά φορτία) για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα παρεμβολών. 
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ΣΥΝΔΕΣΗ                                                ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

      1 - 2 Τροφοδοσία ηλεκτρικής παροχής 220V ± 10% 

      3 - 4 Ανεμιστήρας καύσης 

      5 – 6  Διαμορφώσιμη έξοδος V2: Ανεμιστήρας θέρμανσης- Βαλβίδα ασφαλείας pellet – 

Κοχλίας 2 – Μοτέρ φόρτωσης pellet – Ανεμιστήρας καύσης 2 – Μοτέρ καθαρισμού – 

Έξοδος κάτω από θερμοστάτη: P44 

      7 - 8 Κυκλοφορητής 

      9 - 10 Αντίσταση ανάφλεξης 

    11 - 12 Υψηλή τάση εισόδου ΑΤ1: Θερμοστάτης ασφαλείας (εάν δεν χρησιμοποιείται 

βραχυκυκλώστε) 

    13 - 14 Υψηλή τάση ΑΤ2: Αισθητήρας πίεσης νερού (εάν δεν χρησιμοποιείται βραχυκυκλώστε) 

    15 - 16 Μοτέρ κοχλία μεταφοράς 

    17 - 21 Ρυθμιζόμενη βοηθητική έξοδος : Βαλβίδα ασφαλείας pellet – Κοχλίας2 – Μοτέρ 

φόρτωσης pellet – Μοτέρ καθαρισμού – Έξοδος κάτω από θερμοστάτη: P48 

  22-23-24 Βαλβίδα. 

    25 - 26 Θερμοστοιχείο (έλεγχος εξατμίσεων) 

25: Κόκκινο (+) 

26: Πράσινο (-) 

    27 - 28 Θερμοστάτης χώρου ή αισθητήρας. 

  29-30-43 Αισθητήρας pellet  

29: GND 

30: Σήμα 

43: +12V 

   31 - 32 Αισθητήρας λέβητα. 

  33-34-35 Αισθητήρας πίεσης – Διακόπτης ροής. 

      36 Δεν χρησιμοποιείται. 

  37-38-39 Αισθητήρας πίεσης 

  40-41-42 Κωδικοποιητής ανεμιστήρα καύσης (αν υπάρχει) 

40: +12V 

41: GND 

42: Σήμα 

  43-44-45 Αισθητήρας ροής αέρα 

43: +12V 

44: Σήμα  

45: GND 

     CN1 Σύνδεση πίνακα LCD 

    RS232 Σειριακή διασύνδεση 

    RS485 Σειριακή διασύνδεση  * 

      ----- Σύνδεση στο σύστημα γείωσης 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΤΑ 

 

 

* Αν υπάρχει 
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3  ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ 
 

   3.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 (ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

 
Όταν η επαφή είναι ανοιχτή (Χειροκίνητη όπλιση Θερμοστάτη)σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας , μετά 

από καθυστέρηση ίση με τον χρονοδιακόπτη T09, το σύστημα εισέρχεται σε σβήσιμο και στη συνέχεια σε 

ΜΠΛΟΚ. Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει το σφάλμα παρέμβασης ασφαλείας υψηλής τάσης 1 (Er01). 

Εάν το σύστημα δεν προβλέπει τη χρήση ενός τέτοιου θερμοστάτη , βραχυκυκλώστε τους ακροδέκτες 11-12. 

 

   3.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  2 (ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) 

 
Όταν η επαφή είναι ανοιχτή στο διακόπτη πίεσης με το σύστημα στην κατάσταση ON για χρονικό διάστημα ίσο 

με το Τ10, φέρνει το σύστημα στην κατάσταση Off και, στη συνέχεια, στην κατάσταση ΜΠΛΟΚ. Ο πίνακας 

ελέγχου εμφανίζει το σφάλμα επέμβασης υψηλής ασφάλειας 2 (Er02). Η κατάσταση αυτής της εισόδου δεν 

ανιχνεύεται αν ο ανεμιστήρας καύσης σταματήσει. Εάν δεν χρησιμοποιείται, βραχυκυκλώστε τις επαφές 13-14. 

 

   3.3 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 
 

Στα τερματικά 40-41-42 υπάρχει (όπου παρέχεται) μια είσοδος αφιερωμένη στην ανάγνωση του σήματος 

κωδικοποιητή για τη ρύθμιση του αριθμού στροφών του ανεμιστήρα καύσης. Συνδέστε όπως υποδεικνύεται 

στον πίνακα. 

 

   3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ pellet 
 

Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους Ρ44 και Ρ48 που υπάρχουν στο κρυφό μενού, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες 

λειτουργίες:  

*   Ρ44 = 1, 3, 4, 5, 6 και Ρ48 = 1, 3, 4 

Αν το επίπεδο πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο, το σύστημα, μετά την αναφορά της απουσίας του 

καυσίμου για χρονικό διάστημα ίσο με το Τ24, πηγαίνει στο τερματισμό λειτουργίας με σφάλμα (Er18). Αν γίνει 

αυτό με το καύσιμο στο σύστημα, το σύστημα σταματάει κάθε λειτουργία και χρειάζεται εκ νέου εκκίνηση.   

*   Ρ44 = 2 ή Ρ48 = 2 

Αν το επίπεδο πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο, ενεργοποιείται έξοδος που ελέγχει τον κινητήρα για τη 

φόρτωση του pellet στη δεξαμενή (βλέπε σημείο 13.7.2) 

Αν ο αισθητήρας δεν χρησιμοποιείται αν Ρ09 = 0 βραχυκυκλώστε τους ακροδέκτες 29-30, διαφορετικά αφήστε 

τις επαφές ελεύθερες. 

 

4  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ 
 

Στα τερματικά 27-28 υπάρχει η είσοδος που είναι αφιερωμένη στη σύνδεση του αισθητήρα ή του θερμοστάτη 

χώρου. 

 

   4.1    ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΥ 
 

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα, ρυθμίστε Α19 = 1. 

Ο αισθητήρας που παρέχεται είναι τύπος NTC, το εύρος ανάγνωσης είναι 0 - 50 ° C με ακρίβεια 1 ° C. Στην 

περίπτωση που ο αισθητήρας αποσυνδεθεί, η τιμή θερμοκρασίας θα γίνει (0°C)  σε περίπτωση 

βραχυκυκλώματος, η θερμοκρασία θα γίνει (50 ° C). 

Ρυθμίζοντας την παράμετρο Α01 στο μενού ενεργοποίησης του μυστικού μενού, λαμβάνονται οι ακόλουθες 

λειτουργίες:  

Αν Α01 = 0 Δεν έχει φτάσει ο θερμοστάτης χώρου: το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση ON. Ο θερμοστάτης 

χώρου έφτασε: το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση εκτός λειτουργίας. Το κουμπί ON / OFF στον πίνακα 

ελέγχου έχει προτεραιότητα έναντι αυτής της εισόδου.  

Αν Α01 = 1Δεν έχει φτάσει ο θερμοστάτης χώρου: το σύστημα εισέρχεται στην κανονική κατάσταση. Ο 

θερμοστάτης χώρου έφθασε: το σύστημα εισέρχεται στην κατάσταση διαμόρφωσης Αν Α01 = 2 Δεν έχει φτάσει ο 

θερμοστάτης χώρου: το σύστημα εισέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας . Ο θερμοστάτης χώρου έφτασε: το 

σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. 

 

   4.2    ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ 

 
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό θερμοστάτη και όχι τον αισθητήρα χώρου, ρυθμίστε Α19 = 0. 
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Ρυθμίζοντας την παράμετρο Α01 στο μενού ενεργοποίησης του μυστικού μενού, λαμβάνονται οι ακόλουθες 

λειτουργίες: 

Αν Α01 = 0 Ανοικτή επαφή: το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση εκτός λειτουργίας. Επαφή κλειστή: το 

σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση ON 

Το κουμπί ON / OFF στον πίνακα ελέγχου έχει προτεραιότητα έναντι αυτής της εισόδου. 

Αν Α01 = 1 Επαφή είναι κλειστή: το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας. Επαφή ανοικτή: το 

σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση διαμόρφωσης. 

Αν Α01 = 2 Η επαφή είναι κλειστή: το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας. Ανοικτή επαφή: το 

σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. 

Αν Α01 = 3 Κλειστή επαφή: το σύστημα ενεργοποιεί εκ νέου τον κυκλοφορητή. Ανοιχτή επαφή: εάν η 

θερμοκρασία του νερού στο λέβητα ξεπεράσει την τιμή του θερμοστάτη Τ19 το σύστημα σταματά τον 

κυκλοφορητή συστήματος μέχρι να επιτευχθεί ο θερμοστάτης Τ21. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εάν 

έχει επιλεγεί ένα υδραυλικό σύστημα διαφορετικό από 4. 

Στα συστήματα 0 και 2 εάν υπάρχει ζήτηση για νερό χρήσης, ο κυκλοφορητής δεν μπλοκάρεται και, εάν 

παλιότερα μπλοκαρίστηκε, επανενεργοποιείται. 

Αν το Α01 = 1, 2, 3 και δεν χρησιμοποιηθεί η είσοδος, βραχυκυκλώστε τους σχετικούς ακροδέκτες. 

 

5   ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Η ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 

 
Στα τερματικά 34-35 υπάρχει η είσοδος που είναι αφιερωμένη στη σύνδεση του αισθητήρα δοχείου αδρανείας ή 

του διακόπτη ροής. 

 

   5.1    ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 
 

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα, ρυθμίστε την παράμετρο Ρ26 = 2, 3, 4. Ο αισθητήρας που 

παρέχεται είναι τύπου NTC 10K. η κλίμακα ανάγνωσης είναι 0 - 110 ° C με ακρίβεια 1 ° C. 

Στην περίπτωση ενός αποσυνδεδεμένου αισθητήρα, η μετρούμενη θερμοκρασία είναι 0 ° C, σε περίπτωση 

βραχυκυκλώματος είναι μέγιστη (110 ° C). 

 

   5.2    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 
 

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη ροής, ρυθμίστε την παράμετρο Ρ26 = 0, 1, 5, 6. Αν δεν 

χρησιμοποιηθεί, αφήστε τις επαφές του ακροδέκτη ανοικτές. 

 

6   ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ 
 

   6.1    ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ) 
 

Οι ακροδέκτες 25-26 είναι για την ανάγνωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων. 

Ο αισθητήρας που παρέχεται είναι θερμοστοιχείο τύπου Κ, η περιοχή μέτρησης είναι 0 - 500 ° C με ακρίβεια 1 ° 

C. Σε κάθε περίπτωση που αποσυνδεθεί ο αισθητήρας, θα διαβαστεί μια τιμή θερμοκρασίας 900 ° C. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή συνεχούς χρήσης του αισθητήρα πρέπει να περιοριστεί μεταξύ 0 και 500° C. Μπορεί να  

έχετε προσωρινές υψηλές θερμοκρασίες άνω των 500 ° C. Συνεπώς ο αισθητήρας δεν πρέπει να υποστεί στρες 

θερμικό ή μηχανικό. 

Η TiEmme Elettronica δεν είναι υπεύθυνη για θραύσεις ή δυσλειτουργίες του αισθητήρα λόγω θερμικών αιτίων 

(χρήση του αισθητήρα έξω από την αναφερόμενη περιοχή θερμοκρασίας) και μηχανική (θραύση ή διακοπή 

καλωδίου). 

 

   6.2    ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΕΒΗΤΑ 
 

Οι ακροδέκτες 31-32 είναι για την ανάγνωση της θερμοκρασίας στο λέβητα. Ο αισθητήρας που παρέχεται είναι 

τύπου NTC 10K η κλίμακα ανάγνωσης είναι 0 - 110 ° C με ακρίβεια 1 ° C. 

Στην περίπτωση ενός αποσυνδεδεμένου αισθητήρα, η μετρούμενη θερμοκρασία είναι 0 ° C, σε περίπτωση 

βραχυκυκλώματος είναι μέγιστη (110 ° C). 

 

   6.3    ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

Στα τερματικά 37-38-39 υπάρχει η είσοδος που είναι αφιερωμένη στην ανάγνωση της πίεσης του νερού στο 

λέβητα. Το εύρος ανάγνωσης είναι 0 ÷ 3000 mbar. 

Για να ενεργοποιήσετε τους συναγερμούς λόγω υπερ-πίεσης / υπο-πίεσης του λέβητα, ρυθμίστε την παράμετρο 

Α14 = 1. Σε αυτήν την περίπτωση τα ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα πίεσης ρυθμίζουν οι παράμετροι SP01 και 

SP08. 
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   6.4    ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ 
 

Επιτρέπει την ανίχνευση της ταχύτητας ροής αέρα στον αγωγό εισαγωγής του λέβητα. 

Το εύρος ανάγνωσης είναι 0 - 2000. Εάν αποσυνδεθεί ο αισθητήρας, θα διαβαστεί μια τιμή ταχύτητας 0. Σε 

περίπτωση αποτυχημένης ρύθμισης, εμφανίζεται η ένδειξη Er17, σε περίπτωση που ο αισθητήρας σπάσει ή δεν 

συνδεθεί καλά εμφανίζεται η ένδειξη  Er39. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αισθητήρας διαφορικής πίεσης (Depression) ή ροόμετρο. 

Εάν χρησιμοποιείται αισθητήρας διαφορικής πίεσης: 

· Πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση μέσω του παρεχόμενου βραχίονα στερέωσης 

· Οι συνδέσεις για την ανάγνωση της πίεσης (βλέπε εικ. 1 και 2) πρέπει να είναι στραμμένες προς τα πίσω κάτω. 

Για ανάγνωση, συνδέστε στον συνδετήρα P2 (βλέπε εικόνα 2). Αφήστε το συνδετήρα P1. 

· Οι συνδέσεις που πρέπει να γίνουν με την πλακέτα είναι: 43 = + 12V (κόκκινο καλώδιο); 44 = SEG (κίτρινο 

σύρμα).45 = GND (μαύρο σύρμα) 

 

 
 
 

Σημείωση 

 

1 Σύνδεση πίεσης P1 (υψηλή πίεση) 

2 Σύνδεση πίεσης P2 (χαμηλή πίεση) 

3 Ηλεκτρικές συνδέσεις 
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7    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
 

   7.1    ΠΛΗΚΤΡΑ 
 

            ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙ 

 

ON/OFF 

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας πατώντας το 

κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το ακουστικό σήμα. 

 

Ρ2 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Λειτουργία ξεκλειδώματος συστήματος πατώντας το κουμπί για 3 

δευτερόλεπτα μέχρι το ακουστικό σήμα. 

 

Ρ2 

ΜΕΝΟΥ  ΤΙΜΩΝ Για να αυξομειώσετε τις τιμές στο μενού και υπο-μενού Ρ4 -- Ρ6 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΝΟΥ       

ΚΑΙ ΥΠΟ-ΜΕΝΟΥ        

Προβολή και μετακίνηση μενού και υπο-μενού Ρ4 – Ρ6 

ΠΡΟΒΟΛΗ Εισαγωγή –Προβολή και μετακίνηση στο μενού. Ρ4 -- Ρ6 

ESC Λειτουργία για έξοδο από μενού και υπο-μενού Ρ--1 

ΜΕΝΟΥ Λειτουργία εισαγωγής στο μενού και υπο-μενού Ρ-- 3 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ                     Τροποποίηση του μενού Ρ-- 3 

SET Αποθήκευση δεδομένων στο μενού Ρ-- 3 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Επαναφορά χρονομέτρου  Τ67 

 

Ρ -- 5 

 

  

   7.2   ΛΥΧΝΙΕΣ 
 

          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΧΝΙΕΣ 

Αντίσταση θέρμανσης                               Λυχνία αναμμένη  > αντίσταση ΟΝ L1 

Κοχλίας                               Λυχνία αναμμένη  > κοχλίας ΟΝ L2 

Κυκλοφορητής                                Λυχνία αναμμένη > κυκλοφορητής ON L3 

Βαλβίδα                                Λυχνία αναμμένη > βαλβίδα ΟΝ L4 

Έξοδος V2                                 Λυχνία αναμμένη > έξοδος V2 ON L5 

Ανεμιστήρας θέρμανσης                                Λυχνία αναμμένη > ανεμιστήρας θέρμανσης ΟΝ L6 

Έξοδος Aux2                                Λυχνία αναμμένη > Aux2 ON L7 

Επίπεδο pellet                                Λυχνία αναμμένη > έλλειψη pellet L10 

Εξωτερικός θερμοστάτης                                Λυχνία αναμμένη > επαφή ανοικτή L11 

Διακόπτης ροής *                                Λυχνία αναμμένη > ζήτηση ζεστού νερού χρήσης L12 

 

*Μόνο για υδραυλικά συστήματα όπου επιτρέπεται η χρήση διακόπτη ροής. 
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   7.3    ΟΘΟΝΗ 

 
 
- Ενδείξεις που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη: 

   Ημερομηνία και ώρα , Χρονική ενεργοποίηση (Κ - Καθημερινά, Ε - Εβδομαδιαία ΣΚ – 

    Σαββατοκύριακο) Καλοκαίρι-χειμώνας , Ισχύς , Επιλεγμένη συνταγή καύσης (Pellet 1, Pellet 2, Pellet 3, Pellet 

4) Λυχνίες , Θερμοκρασία νερού , Θερμοστάτης λέβητα , Κωδικοί σφαλμάτων, Μέγιστος αριθμός ωρών 

λειτουργίας. 

    - Εμφανιζόμενες ενδείξεις λειτουργίας: 

  Έλεγχος , Ενεργοποίηση , Σταθεροποίηση , Διαμόρφωση , Αναμονή , Κανονική λειτουργία, Απενεργοποίηση , 

Αποκατάσταση , Ενεργοποίηση , Κλείδωμα. 

 

Σφάλματα : 
 

Er01 Σφάλμα θερμοστάτη ασφαλείας ψηλής τάσης 1. Παρέμβαση με απενεργοποιημένο το σύστημα. 

Er02 Σφάλμα ενεργοποίησης διακόπτη πίεσης υψηλής τάσης 2. Παρέμβαση μόνο αν ο ανεμιστήρας καύσης 

είναι ενεργός. 

Er03 Διακοπή λόγω χαμηλής θερμοκρασίας καυσαερίων. 

Er04 Διακοπή λόγω υψηλής θερμοκρασίας νερού. 

Er05 Διακοπή λόγω υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων. 

Er07 Σφάλμα κωδικοποιητή  ή έλλειψη σήματος από τον κωδικοποιητή. 

Er08 Σφάλμα κωδικοποιητή ή λόγω προβλήματος προσαρμογής ταχύτητας. 

Er09 Χαμηλή πίεση νερού. 

Er10 Υψηλή πίεση νερού. 

Er11 Σφάλμα ρολογιού. 

Er12 Ανεπιτυχής ανάφλεξη. 

Er15 Διακοπή ηλεκτρικής παροχής πάνω από 50 λεπτά. 

Er17 Αποτυχία ρύθμισης ροής αέρα. 

Er18 Εξάντληση αποθεμάτων pellet. 

Er39 Αισθητήρας ροής έσπασε. 

Er41 Δεν έχει επιτευχθεί η ελάχιστη ροή αέρα στον έλεγχο. 

Er42 Έχει υπερβεί η μέγιστη ροή αέρα (FL40) 

 

-Άλλες απεικονίσεις: 

 

 

Sond 

Εμφάνιση της κατάστασης των αισθητήρων θερμοκρασίας. Το μήνυμα εμφανίζεται κατά τη 

διάρκεια της φάσης ελέγχου και υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία που διαβάζεται σε έναν ή 

περισσότερους αισθητήρες είναι ίση με την ελάχιστη τιμή (0 ° C) ή στη μέγιστη τιμή (εξαρτάται 

από τον εξεταζόμενο αισθητήρα). Ελέγξτε ότι οι αισθητήρες δεν είναι ανοιχτοί (0 ° C) ή σε 

βραχυκύκλωμα  (μέγιστη τιμή της κλίμακας θερμοκρασίας). 
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Service 
 

Αυτό το μήνυμα ειδοποιεί ότι έχουν επιτευχθεί οι προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας 

(παράμετρος Τ66). Είναι απαραίτητο να ζητήσετε service. 

Καθάρισμα Αυτό το μήνυμα ειδοποιεί ότι έχουν επιτευχθεί οι προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας 

(παράμετρος Τ67). Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός  του λέβητα. 

ΜΠΛΟΚ 

ανάφλεξης 

(Er12) 

Το μήνυμα εμφανίζεται αν το σύστημα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης από 

εξωτερική συσκευή (μετά την προ-φόρτωση): το μήνυμα θα σταματήσει μόνο όταν μεταβεί σε 

λειτουργία εκκίνησης. 

 

-Ανακοινώσεις: 

Μενού για να εμφανιστεί η τιμή ορισμένων ποσοτήτων ενδιαφέροντος. Η τιμή προβάλλεται δίπλα στο όνομα του 

μεγάλου αρχείου. 

 

Θερμοκρασία καυσαερίων (°C) 

Θερμοκρασία λέβητα (°C) 

Θερμοκρασία καπνοδόχου * (°C) 

Θερμοκρασία δωματίου ** (°C) 

Πίεση νερού (mbar) 

Ροή αέρα *** (cm/s) 

Χρόνος εργασίας κοχλία (s) 

 

 

Βασική έκδοση  υλικο-λογισμικού  

Βασική έκδοση πληκτρολογίου 

 

 

*     Αυτό το στοιχείο είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο Ρ26 = 2, 3, 4 

**   Αυτό το στοιχείο είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο Α19 = 1 

*** Αυτό το στοιχείο είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο Α24 σε τιμή   

       διαφορετική από 5. 

 

8    ΜΕΝΟΥ 
 

Το μενού του πίνακα εντολών αποτελείται από ένα μενού χρήστη που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να  κάνει να 

λειτουργήσει ο λέβητας σύμφωνα με τις ανάγκες σας, και ένα μυστικό μενού μέσα από το οποίο ο επισκευαστής 

μπορεί να αλλάξει τις παραμέτρους λειτουργίας, να δοκιμάσει τη λειτουργία των εκροών, και να ελέγξει το 

ιστορικό λειτουργίας του συστήματος. 

  

   8.1 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΝΟΥ 

 

Με το πάτημα του πλήκτρου P3, έχετε την πρώτη οθόνη του μενού που αποτελείται από το μενού χρήστη. 

 
Ισχύς καύσης 

Θερμοστάτης μπόιλερ 

Απομακρυσμένο πλήκτρο 

Χρονοδιάγραμμα 

Επίπεδο 

 
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα P4 και P6, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού. 

Πατήστε το πλήκτρο P3 για να εισέλθετε στο επιλεγμένο υπο-μενού, λαμβάνοντας τη λίστα με τα υπο-μενού ή τη 

ρύθμιση της επιλεγμένης παραμέτρου (στην περίπτωση αυτή ισχύς καύσης). 

 

Ισχύς καύσης 

 

Max:   7 

Set:      1 

Min:    1 

 

 

Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την τιμή πιέστε τα κουμπιά P4 ή P6. για να αποθηκεύσετε τη νέα τιμή πιέστε το 

πλήκτρο P3. για να ακυρώσετε τις τροποποιήσεις και να επαναφέρετε την τιμή της παλιάς παραμέτρου πιέστε το 

πλήκτρο P1. Εάν αλλάξει μια τιμή παραμέτρου, η νέα τιμή αποστέλλεται στην πλακέτα ελέγχου. αν αποτύχει η 

Θερμοκρασία καυσαερίων      103 

Θερμοκρασία λέβητα                55 

Θερμοκρασία καπνοδόχου        55 

Θερμοκρασία δωματίου            35 

Πίεση                                         1548 

Ροή αέρα                                   680 

Κοχλίας                                      2.5 

Κωδικός προιόντος          395-0000 

 

FSYSD01000101.0.0 

FSYSF01000131.0.0 
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αποστολή εμφανίζεται το μήνυμα "Η μεταφορά δεν ήταν επιτυχής": σε αυτήν την περίπτωση, τροποποιήστε 

ξανά την τιμή της παραμέτρου. 

 

 

   8.2  ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
 

ΜΕΝΟΥ                                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ισχύς καύσης Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ισχύ του ανεμιστήρα καύσης. Αυτό το μενού 

είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο Α05 = 0. 

Ισχύς θέρμανσης 

(Αερολέβητες) 

Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ισχύ του ανεμιστήρα θέρμανσης. Αυτό το μενού 

είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο 

Ρ06 = 3 και Ρ44 = 6. 

Θερμοστάτης λέβητα Σας επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη του λέβητα. 

Θερμοστάτης δοχείου 

αδρανείας 

Μενού που σας επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη δοχείου 

αδρανείας. Αυτό το μενού είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο Ρ26 = 

2, 3, 4. 

Θερμοστάτης χώρου Μενού που σας επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη ή του 

αισθητήρα χώρου. Αυτό το μενού είναι ορατό μόνο ρυθμίζοντας την παράμετρο 

Α19 = 1. 

Ασύρματο πληκτρολόγιο Μενού για ενεργοποίηση του θερμοστάτη ασύρματου πληκτρολογίου. Αυτό το 

μενού είναι ορατό μόνο αν το Α52> 0. 

 

Χρονισμός 

Τροποποίηση Επιλογή χρόνου: Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Σαββατοκύριακο ή  

απενεργοποίηση. 

Προγραμματισμός Προγραμματισμός των 3 χρονικών περιόδων για την ενεργοποίηση και την 

αλλαγή. 

Συνταγή Συνταγές καύσης: Ορατό μόνο αν η παράμετρος Ρ04 > 1. 

Ημερομηνία και ώρα Ρυθμίσεις ρολογιού 

Τηλεχειρισμός Μενού για ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου SYTX 

Βαθμονόμηση Μενού για να αλλάξετε τον χρόνο εργασίας του κοχλία και την ταχύτητα του 

εξωτερικού ανεμιστήρα. 

 

Φόρτωση 

Μενού για χειροκίνητη φόρτωση του κοχλία με το σύστημα σε κατάσταση 

εκτός λειτουργίας 

 

Καλοκαίρι-χειμώνας Μενού για να επιλέξετε τη χειμερινή ή καλοκαιρινή περίοδο. 

Γλώσσα Μενού για να αλλάξετε τις γλώσσες της οθόνης LCD. 

Μενού πληκτρολογίου Για να ρυθμίσετε την αντίθεση και το φως της οθόνης LCD. 

Μενού συστήματος Είσοδος στο κρυφό μενού. 

 

   8.2.1 ΜΕΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 
 

Αυτό το μενού επιτρέπει να ρυθμίσετε την καύση του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία (σε 

αυτή την περίπτωση είναι δυνατό να ρυθμίστε την ισχύ καύσης). 

 

        Καύση                                   Περιγραφή 

1 – αριθμός ισχύος 

χρήστη 

Χειροκίνητη ρύθμιση ισχύος από 1 έως αριθμό ισχύος χρήστη(παράμετρος Ρ03) 

Αυτόματα Η ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

 

   8.2.2  ΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

Μενού που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη διαχείριση θέρμανσης του συστήματος σε αυτόματη ή χειροκίνητη 

λειτουργία(σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ρυθμιστεί η ισχύς θέρμανσης, είναι ορατή μόνο εάν Ρ06 = 3 και 

Ρ44 = 6. 

 

      Θέρμανση                                      Περιγραφή 

0 Ο ανεμιστήρας θέρμανσης σταματά. 

1 – αριθμός ισχύος 

χρήστη 

Η τροφοδοσία ρυθμίζεται χειροκίνητα από το 1 έως τον αριθμό της ισχύος του χρήστη 

(παράμετροςΡ03) 

Αυτόματα Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας από το σύστημα. 

Εάν ο χρήστης επιλέξει την αυτόματη λειτουργία, η θέρμανση είναι ανάλογη με τη εξωτερική θερμοκρασία ή με 

την  θερμοκρασία δωματίου ή ίση με την ισχύ καύσης (σύμφωνα με την επιλογή της τιμής Ρ06) 
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   8.2.3    ΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ 
 

Μενού για να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη λέβητα. Οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές προγραμματίζονται 

με ρύθμιση των θερμοστατών Th26 και Th27. 

 

   8.2.4   ΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 
 

Μενού για να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη του δοχείου αδρανείας. Είναι ορατή μόνο με την επιλογή ενός 

υδραυλικού συστήματος που προβλέπει τη χρήση ενός αισθητήρα δοχείου αδρανείας (παράμετρος Ρ26 = 2, 3, 4). 

 

   8.2.5   ΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ 
 

Μενού για να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη χώρου. Είναι ορατό μόνο με τη ρύθμιση της παραμέτρου Α19 = 

1. 

 

   8.2.6   ΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
 

Μενού για την ενεργοποίηση του θερμοστάτη χώρου του πληκτρολογίου ασύρματου χειρισμού μέσω RS485. 

Ορατό εάν Α52 > 0. 

 
   8.2.7   ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Μενού για τη ρύθμιση των χρόνων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του λέβητα. 

 

Οδηγίες Επίδειξη 

Μπείτε στο μενού χρονοδιάγραμμα και επιλέξτε μεταξύ των: 

  . Τροποποίηση 

  . Προγραμματισμός 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

   8.2.7.1   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Οδηγίες Πλήκτρα Επίδειξη 

 

 

Τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία 

 
 

Ανενεργό 

Καθημερινός 

Εβδομαδιαίος 

Σαββατοκύριακο 

Εισάγετε για επεξεργασία την λειτουργία 

(ο κέρσορας της επιλεγμένης αναβοσβήνει)   

 

    Ρ3 

 

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία Ρ4 ή Ρ6  

Αναίρεση αλλαγών και επαναφορά της παλιάς 

λειτουργίας 

 

    Ρ1 

Αποθήκευση της νέας ρύθμισης     Ρ3 

Έξοδος από το μενού     Ρ1 

 

   8.2.7.2   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Επιλογή προγράμματος Πλήκτρα Επίδειξη 

Τρέχουσα επιλεγμένη λειτουργία  Καθημερινός 

Εβδομαδιαίος 

Σαββατοκύριακο 
 

Εισάγετε το υπο-μενού Ρ3 

Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε Ρ4 ή Ρ6 

Έξοδος από το μενού Ρ1 

 

Επιλέξτε τον τύπο προγραμματισμού που θέλετε να ρυθμίσετε: 

· Καθημερινά: Πρέπει να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας που θέλετε να προγραμματίσετε (3 ζώνες χρόνου) 

on / off για κάθε μέρα). Επιλέγοντας μια ημέρα της εβδομάδας έρχεται η αναφορά των 3 επιλογών. 

 

Καθημερινός Δευτέρα Δευτέρα 
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             Εβδομαδιαίος 

             Σαββατοκύριακο 

Τρίτη 

Τετάρτη 

Πέμπτη 

Παρασκευή 

 

 

ON       OFF 

     9:3     11:15 √ 

00:00   00:00 
00:00   00:00 

 

 

 

Εβδομαδιαία: Πηγαίνουμε απευθείας για να αλλάξουμε τις ώρες (3 επιλογές για όλη την εβδομάδα) 

 

Καθημερινός 

Εβδομαδιαίος 

Σαββατοκύριακο 

Δευτέρα – Κυριακή 

ON           OFF 

08:30        13:15 

00:00        00:00 

00:00        00:00 

 

Σαββατοκύριακο: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις περιόδους "Δευτέρα-Παρασκευή" και 

"Σαββατοκύριακο" (3 ζώνες για την περίοδο "Δευτέρα-Παρασκευή" και 3 για "Σαββατοκύριακο") 

 
Καθημερινός 

Εβδομαδιαίος 

Σαββατοκύριακο 

Δευτέρα – Παρασκευή 

Σαββατοκύριακο 

Δευτέρα - Παρασκευή 

ON            OFF 

10:00          12:15 

00:00          00:00 

00:00          00:00 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΑ 

Επιλογή αγαπημένου προγράμματος  

Επιλογή χρόνου προγραμματισμού Ρ4  ή  Ρ6 

Εισαγωγή στην λειτουργία επεξεργασίας (Ο χρόνος 

αναβοσβήνει) 

 

Ρ3 

Αλλαγή χρόνου Ρ4  ή  Ρ6 

Αποθήκευση προγράμματος Ρ3 

Ενεργοποίηση (εμφανίζεται ένα "V" ή απενεργοποίηση 

δεν εμφανίζεται το “V”) 

 

P5 

Έξοδος Ρ1 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Η περίοδος προγραμματισμού μιας ημέρας της εβδομάδας τελειώνει στις 23:59. 

Ρυθμίστε την ώρα από 00:00 για ενεργοποίηση μιας περιόδου προγραμματισμού της ημέρας της επόμενης 

εβδομάδας. 

 

 

Οι τρεις τύποι προγραμματισμού αποθηκεύονται ξεχωριστά: για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε το Καθημερινός, οι 

άλλες λειτουργίες δεν αλλάζουν. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφού προγραμματίσετε έναν ή περισσότερους τρόπους λειτουργίας (Καθημερινά Εβδομαδιαία 

Σαββατοκύριακο), για να ενεργοποιήσετε τον λέβητα χρονικά, είναι απαραίτητο να επιλέξετε και από το υπο-

μενού ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ τον τρόπο λειτουργίας. 

 

   8.2.8    ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 
 

Μενού για την επιλογή των συνταγών καύσης. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να οριστεί είναι ο αριθμός των 

συνταγών καύσης που είναι ορατοί για τον χρήστη. Αυτή η τιμή μπορεί να οριστεί στο μενού του συστήματος 

"Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις" (παράμετρος Ρ04). Εάν έχει οριστεί η παράμετρος Ρ04 = 1 το μενού δεν είναι ορατό. 

 

   8.2.9   ΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ 
 

Μενού που σας επιτρέπει να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Πατήστε τα πλήκτρα P4 και P6 για να 

επιλέξετε ώρες , λεπτά, έτος, μήνα και την ημέρα της εβδομάδας. Πατήστε P3 για να μπείτε στην επεξεργασία (ο 

δρομέας αναβοσβήνει) P4 και P6 για να αλλάξετε την τιμή της επιλεγμένης ποσότητας. Πιέστε P3 για να 

αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και P1 για έξοδο. 

 

   8.2.10   ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
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Μενού για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού SYTX. 

 

Ημερομηνία και ώρα 

Ραδιοελεγκτής 

Προσαρμογή 

Φόρτωση 

Γλώσσα 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

Η επισημασμένη τιμή είναι η τρέχουσα τιμή. 

 

   8.2.11   ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
 

Μενού για να αλλάξετε τον εργοστασιακό χρόνο εργασίας του κοχλία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα καύσης. 

Έχει δύο υπο-μενού. 

 
Ημερομηνία και ώρα 

Ραδιοελεγκτής 

Προσαρμογή  

Φόρτωση 

Γλώσσα 

Προσαρμογή κοχλία 

Προσαρμογή ανεμιστήρας 

Υπάρχουν 10 διαθέσιμα βήματα, 5 αυξάνουν και 5 μειώνουν, η τιμή 0 αντιστοιχεί στην καθορισμένη τιμή του 

εργοστασίου. 

Η προσαρμογή επηρεάζει μόνο την τρέχουσα συνταγή και τις λειτουργικές δυνατότητες των καταστάσεων 

Normal, Διαμόρφωση, ασφάλεια και τερματισμό λειτουργίας. Σε κάθε βήμα η τιμή Set αυξάνεται ή μειώνεται 

κατά μία ποσοστιαία τιμή που μπορεί να οριστεί στο μενού βαθμονόμησης του μυστικού μενού. 

 

   8.2.12   ΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 

Πατήστε P3 για να μπείτε στην επεξεργασία (ο δρομέας αναβοσβήνει). Πατήστε τα πλήκτρα P4 και P6 για να 

επιλέξετε την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κοχλία. Πιέστε P3 για επιβεβαίωση και P1 για έξοδο. 

Η φόρτωση σταματάει αυτόματα μετά από 600 δευτερόλεπτα. 

Το σύστημα πρέπει να είναι σε κατάσταση OFF (Απενεργοποίηση) για να κάνει φόρτωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης του κοχλία, η έξοδος ανεμιστήρα καπνού είναι 

επίσης ενεργοποιημένη (για κλείσιμο πατάμε βίαια τον διακόπτη πίεσης και έτσι μπορούμε να τροφοδοτήσουμε 

τον κοχλία). 

 

   8.2.13    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ – ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
 

Μενού για να αλλάξετε τη λειτουργία του υδραυλικού συστήματος ανάλογα με την εποχή. Ένα από τα δύο 

σύμβολα εμφανίζεται στην οθόνη ☀ ☃ 
  

   8.2.14   ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Μενού για αλλαγή γλώσσας. Η επιλεγμένη γλώσσα είναι αυτή που έχει οριστεί αυτήν τη στιγμή. 

 

Ημερομηνία & ώρα 

Ραδιοελεγκτής 

Προσαρμογή 

Καλοκαίρι – χειμώνας 

Γλώσσα 

Turkee 

PycckNN 

Portugues 

Ελληνικά 

Polsky 

 

   8.3   ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Μενού για έλεγχο της σύνδεσης πίνακα και για οποιαδήποτε ενημέρωση προϊόντος. 

Μενού πληκτρολογίου  

Μενού συστήματος 

Ρύθμιση αντίθεσης 

Ρύθμιση φωτεινότητας 

 

   8.3.1   ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 
 

Μενού που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. 

Ρύθμιση αντίθεσης 

Ρύθμιση ελάχιστου φωτισμού 

Ρύθμιση αντίθεσης 

+ 

15 

- 
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Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα P4 και P6 για να τροποποιήσετε την τιμή της αντίθεσης (ελάχιστο 0 μέγιστο 30), 

πατήστε P3 έως 

βγείτε και αποθηκεύστε τη ρύθμιση, P1 για έξοδο χωρίς αποθήκευση. 

 

   8.3.2   ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Μενού που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το φωτισμό οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται τα χειριστήρια. 

  

Ρύθμιση αντίθεσης 

Ρύθμιση ελάχιστου φωτισμού 

Ρύθμιση ελάχιστου φωτισμού 

+    -      5 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα P4 και P6 για να τροποποιήσετε την καθορισμένη τιμή (ελάχιστο 0 μέγιστο 100), 

πατήστε P3 για έξοδο και 

αποθηκεύστε τη ρύθμιση, P1 για έξοδο χωρίς αποθήκευση. 

 

   8.4   ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Αυτό το μενού επιτρέπει την είσοδο στο τεχνικό μενού. Η πρόσβαση προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης 

 

Μενού πληκτρολογίου 

Μενού συστήματος 

ΚΩΔΙΚΟΝ ? 

0000 

 

Πιέστε το P3 για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας, P4 και P6 για να αυξήσετε ή να μειώσετε το 

επιλεγμένο ψηφίο. Πατήστε P3 για να αποθηκεύσετε και μεταβείτε στο επόμενο. Πατήστε P1 για να ακυρώσετε 

το ψηφίο ή να βγείτε από το μενού. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000. 

 

Οθόνη Περιγραφή 

Κοχλίας 

Ανεμιστήρας εξάτμισης 

Ανεμιστήρας εξάτμισης 2 

Ανεμιστήρας θέρμανσης 

Θερμοστάτες 
 

Μενού κοχλία 

Μενού θερμοστάτη εξάτμισης 

Μενού θερμοστάτη εξάτμισης 2 

Μενού ανεμιστήρα θέρμανσης 

Μενού θερμοστάτη 

Θερμοστάτης σβήσιμο 

Χρονο-μετρητές 

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 

Δυνατότητες 

Ροόμετρο 
 

Μενού θερμοστάτη σβησίματος 

Μενού χρονο-μετρητών 

Μενού προεπιλεγμένων ρυθμίσεων 

Μενού ενεργοποίησης 

Μενού ροόμετρου 

Δέλτα 

Αισθητήρας πίεσης 

Μετρητές 

Εξωτερικά τεστ 

Προκαθορισμένες τιμές 
 

Μενού θερμοκρασίας δέλτα 

Μενού αισθητήρα πίεσης 

Μενού μετρητών 

Μενού δοκιμής εξόδων 

Μενού παραμέτρων εργοστασιακής επαναφοράς 

 

   8.4.1   ΜΕΝΟΥ ΚΟΧΛΙΑ 
 

Μενού που σας επιτρέπει να ορίσετε τους χρόνους εργασίας του κοχλία. Οι τιμές αναφέρονται στην τρέχουσα 

συνταγή εγγραφής (επιλεγμένη στο μενού χρήστη). Κάθε τιμή αντιστοιχεί σε μία λειτουργική ισχύ. Αν μια τιμή 

έχει οριστεί σε 0, ο κοχλίας είναι απενεργοποιημένος για την αντίστοιχη ισχύ. Η ρύθμιση των χρόνων του κοχλία 

μπορεί να ρυθμιστεί με βήμα 0,1 δευτερολέπτου. 

 

Κωδικός Περιγραφή Min. Max Ενότητα 

C01 Ισχύς ανάφλεξης 0 60 (s) 

C02 Ισχύς σταθεροποίησης 0 60 (s) 

C03 Ισχύς 1 0 60 (s) 

C04 Ισχύς 2 0 60 (s) 

C05 Ισχύς 3 0 60 (s) 

C06 Ισχύς 4 0 60 (s) 

C07 Ισχύς 5 0 60 (s) 

C08 Ισχύς 6 0 60 (s) 

C09 Ισχύς 7 0 60 (s) 
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C10 2η ισχύς ανάφλεξης 0 60 (s) 

C11 Ισχύς διαμόρφωσης 0 60 (s) 

P05 Συνολικός χρόνος (ρίψης & αναμονής pellet) 4 60 (s) 

P15 Βήμα προσαρμογής του χρόνου εργασίας του κοχλία. 1 20 (%) 

P27 Ελάχιστος χρόνος εργασίας του κοχλία 0 60 (s) 

 

   8.4.2    ΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 

Μενού για τη ρύθμιση των τιμών του ανεμιστήρα καυσαερίων. Οι τιμές αναφέρονται στην τρέχουσα συνταγή 

καύσης. Στην περίπτωση της έκδοσης κωδικοποιητή (παράμετρος Ρ25 = 1) οι τιμές εμφανίζονται σε RPM. Στην 

περίπτωση της έκδοσης  χωρίς κωδικοποιητή (παράμετρος Ρ25 = 0) οι τιμές εμφανίζονται σε Volt. Οι 

καθορισμένες και / οι υπολογιζόμενες τιμές οριοθετούνται αυτόματα εντός των ορίων Ρ14 και Ρ30. 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

U01 Ισχύς ανάφλεξης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U02 Ισχύς σταθεροποίησης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U03 Ισχύς 1 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U04 Ισχύς 2 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U05 Ισχύς 3 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U06 Ισχύς 4 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U07 Ισχύς 5 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U08 Ισχύς 6 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U09 Περιοδική τροφοδοσία καθαρισμού 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U10 Δεύτερη ισχύς ανάφλεξης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

U11 Τροφοδοσία διαμόρφωσης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

P23 Ισχύς απενεργοποίησης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

P14 Ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρα καύσης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

P30 Μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα καύσης 0 230 [Volt] 
300 2800 [RPM] 

 

P16 

Βαθμίδα διόρθωσης των τιμών της ταχύτητας του ανεμιστήρα 

καύσης 

 

1 

 

20 
 

[%] 
 

 

P25 

0= Ανεμιστήρας καύσης χωρίς κωδικοποιητή  

 

0 

 

 

2 

 
 

[nr] 

1= Ανεμιστήρας καύσης με κωδικοποιητή 

2 = Ανεμιστήρας καύσης με κωδικοποιητή και αυτόματη 

μετάβαση στο Ρ25 = 0 εάν δεν υπάρχει σήμα κωδικοποιητή 

(σφάλμα Er07) 

 

 
   8.4.3    ΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 2 
 

Μενού για τη ρύθμιση των τιμών του δεύτερου ανεμιστήρα καυσαερίων.  

Ορίστε αυτές τις παραμέτρους εάν Ρ44 = 5 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

F01 Ισχύς ανάφλεξης 0 230 [Volt] 
F02 Ισχύς σταθεροποίησης 0 230 [Volt] 
F03 Ισχύς 1 0 230 [Volt] 
F04 Ισχύς 2 0 230 [Volt] 
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F05 Ισχύς 3 0 230 [Volt] 
F06 Ισχύς 4 0 230 [Volt] 
F07 Ισχύς 5 0 230 [Volt] 
F08 Ισχύς 6 0 230 [Volt] 
F09 Περιοδική τροφοδοσία καθαρισμού 0 230 [Volt] 
F10 Δεύτερη ισχύς ανάφλεξης 0 230 [Volt] 
F11 Τροφοδοσία διαμόρφωσης 0 230 [Volt] 
F23 Ισχύς απενεργοποίησης 0 230 [Volt] 

 

   

 8.4.4    ΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ) 
 

Μενού για τη ρύθμιση των τιμών του ανεμιστήρα θέρμανσης. Ορίστε αυτές τις παραμέτρους εάν Ρ44 = 6. 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

F01 Ισχύς 1 0 230 [Volt] 
F02 Ισχύς 2 0 230 [Volt] 
F03 Ισχύς 3 0 230 [Volt] 
F04 Ισχύς 4 0 230 [Volt] 
F05 Ισχύς 5 0 230 [Volt] 
F06 Ισχύς 6 0 230 [Volt] 

 

 

P06 

Διαχείριση θέρμανσης : 

1= Ισχύς θέρμανσης ίση με την ισχύ καύσης 

2= Αναλογική ισχύς θέρμανσης στη θερμοκρασία καυσαερίων 

3= Ισχύς θέρμανσης ανάλογη με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 

 

1 

 

 

3 

 
 

[nr] 

 

   8.4.5    ΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ 
 

Κωδικός Περιγραφή Min 

(°C) 

Max 

(°C) 
Th01 Σβήσιμο του λέβητα 5 900 

Th02 Απενεργοποίησης της θέρμανσης 5 900 

Th03 Προστασία από χαμηλά καυσαέρια 5 900 

Th05 Ενεργοποίηση ανεμιστήρα θέρμανσης 5 900 

Th06 Μετάβαση από μεταβλητή ανάφλεξη σε σταθεροποίηση 5 900 

Th07 Διαμόρφωση καυσαερίων 5 900 

Th08 Ασφάλεια καυσαερίων 5 900 

Th09 Διακοπή αντίστασης 5 900 

Th18 Θερμοστάτης παγετού 5 10 

Th19 Ενεργοποίηση κυκλοφορητή 30 85 

Ih19 Υστέρηση θερμοστάτη κυκλοφορητή 1 20 

Th20 Υγειονομικός θερμοστάτης 1 30 85 

Th21 Υγειονομικός θερμοστάτης 2 30 85 

Ih24 Υστέρηση θερμοστάτη λέβητα 1 20 

Th25 Ασφάλεια λέβητα 80 99 

Th26 Ελάχιστο εύρος θερμοκρασίας λέβητα 30 60 

Th27 Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας λέβητα 60 95 

Th28 Έλεγχος θερμοκρασίας καυσαερίων σε κατάσταση αναμονής 5 900 

Ih33 Υστέρηση θερμοστάτη χώρου 0 10 

Th56 Βοηθητικός θερμοστάτης εξόδου  

(εάν Ρ48 = 3  ή  Ρ44 = 3) 

30 85 

Th57 Διαφορικός θερμοστάτης αισθητήρα λέβητα 1 30 

Ih57 Υστέρηση διαφορικού θερμοστάτη 1 5 

Th58 Υστέρηση θερμοστάτη λέβητα 1 20 

 

   8.4.6    ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Ρυθμίστε την τιμή θερμοκρασίας για κάθε ισχύ λειτουργίας. Εάν πέσει η θερμοκρασία καυσαερίων 

κάτω από το χρόνο κατάσβεσης T14 που έχει οριστεί για την αντίστοιχη ισχύ λειτουργίας, το σύστημα πηγαίνει 

σε σβήσιμο χωρίς φλόγα με Er03. Αυτό συμβαίνει με τις τιμές του θερμοστάτη Th03. 
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Κωδικός Αντίστοιχη ισχύς Min 

(°C) 

Max 

(°C) 
Th35 Ισχύς 1 5 900 

Th36 Ισχύς 2 5 900 

Th37 Ισχύς 3 5 900 

Th38 Ισχύς 4 5 900 

Th39 Ισχύς 5 5 900 

Th40 Ισχύς 6 5 900 

Th43 Τροφοδοσία διαμόρφωσης 5 900 

 

 

   8.4.7    ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

Τ01 Καθαρισμός ανάφλεξης 0 900 [s] 

Τ02 Φάση προθέρμανσης 0 900 [s] 

Τ03 Προ-φόρτιση ανάφλεξης 0 900 [s] 

Τ04 Σταθερή ανάφλεξη 1 3600 [s] 

Τ05 Μεταβλητή ανάφλεξη 1 3600 [s] 

Τ06 Σταθεροποίηση 0 900 [s] 

Τ07 Περιοδική επανάληψη καθαρισμού 15 600 [min} 

Τ08 Περιοδική διάρκεια καθαρισμού 0 900 [s] 

Τ09 Καθυστέρηση ασφαλείας υψηλής τάσης 1 1 900 [s] 

Τ10 Καθυστέρηση ασφαλείας υψηλής τάσης 2 1 900 [s] 

Τ11 Καθυστέρηση εξόδου αναμονής 0 900 [s] 

Τ12 Καθυστέρηση αύξησης του θερμοστάτη (Th19) για τον 

κυκλοφορητή σε βηματική λειτουργία 

0 10 [min} 

Τ13 Διάρκεια απενεργοποίησης αναμονής 0 900 [s] 

Τ14 Χρονικό όριο κατάσβεσης χωρίς φλόγα 0 900 [s] 

Τ15 Ασφαλής τερματισμός λειτουργίας 0 900 [s] 

Τ16 Οριστικός χρόνος καθαρισμού 0 900 [s] 

Τ17 Χρόνος καθυστέρησης αλλαγή ισχύος καύσης 0 900 [s] 

Τ18 Χρόνος καθυστέρησης αλλαγή ισχύος καύσης κατά την έξοδο από 

την ανάφλεξη 

0 900 [s] 

Τ22 Καθυστέρηση εισόδου σε αναμονή 0 900 [s] 

Τ23 Χρόνος φόρτισης της δεξαμενής pellet πάνω από το ελάχιστο 

επίπεδο ( εάν Ρ44 ή Ρ48 = 2) 

0 9900 [s] 

Τ24 Διάρκεια του σήματος έλλειψης pellet αν Ρ44 και Ρ48 = 1, 3, 4 ή 

διάρκεια ελέγχου πλήρωσης  καυσίμου εάν Ρ44 ή Ρ48 = 2 

0 3600 [s] 

Τ27 Καθυστέρηση απενεργοποίησης του κοχλία 2 (εάν Ρ44 ή Ρ48 = 1) 1 900 [s] 

Τ30 Χρόνος εργασίας καθαρισμού κινητήρα αν Ρ44 ή Ρ48 =4 0 9600 [s] 

Τ31 Χρόνος αναμονής καθαρισμού του κινητήρα αν Ρ44 ή Ρ48 =4 1 600 [min} 

Τ40 Καθυστέρηση για την ενεργοποίηση του κοχλία (εάν Ρ44 ή Ρ48 = 1) 0 900 [s] 

Τ41 Χρόνος εργασίας του κυκλοφορητή 0 3600 [s] 

Τ42 Μέγιστος χρόνος αδράνειας του κυκλοφορητή 1 1500 [ore] 

 

Τ43 

Χρονοδιακόπτης για εναλλαγή στην κατάσταση αναμονής από τη 

ρύθμιση εάν υπάρχει θερμοκρασία λέβητα > (Θερμοστάτης λέβητα + 

D23) και Α13 = 1 

 

0 

 

3600 
 

[s] 

Τ46 Χρόνος εργασίας της βαλβίδας 0 3600 [s] 

Τ66 Χρόνος λειτουργίας του συστήματος προτού τεθεί σε αποκλεισμό 0 20000 [ore] 

Τ67 Χρόνος λειτουργίας του συστήματος πριν από το μήνυμα 

καθαρισμού 

0 20000 [ore] 

 

Τ68 

Καθυστέρηση επαναφοράς  της αρχικής τιμής του θερμοστάτη του 

λέβητα αν δεν υπάρχει αίτημα νερού χρήσης 

 

0 

 

900 
 

[s] 

 

   8.4.8   ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

Μενού για γενικές ρυθμίσεις. 
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Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

P02 Μέγιστος αριθμός προσπαθειών ανάφλεξης. 

Μόλις ξεπεραστεί αυτή η τιμή, το σύστημα πηγαίνει σε ΜΠΛΟΚ . 

1 5 [nr] 

P03 Αριθμός λειτουργικών δυνατοτήτων 1 6 [nr] 
P04 Αριθμός συνταγών εργασίας 1 4 [nr] 
P09 Διαμόρφωση αισθητήρα στάθμης pellet: 

0 = είσοδος N.C., 1 = είσοδος Ν.Ο. 2 = αισθητήρας που δεν 

χρησιμοποιείται 

0 1 [nr] 

P20 Επιλογή αισθητήρα πίεσης (βλ. Παρ. 13.12) 0 2 [nr] 
P26 Διαμόρφωση υδραυλικού συστήματος  

(βλ. Παρ. 13.11) 

0 6 [nr] 

 

 

P44 

Διαχείριση της εξόδου V2 (ακίδες 5-6): 

0 = δεν χρησιμοποιείται. 1 = Βαλβίδα ασφαλείας pellet ή κοχλίας 2. 

2 = Μηχανισμός φόρτωσης pellet.  

3 = Τερματική έξοδος; 4 = Κινητήρα 

καθαρισμός 5 = Ανεμιστήρας καύσης 2 6 = Ανεμιστήρας θέρμανσης 

 

 

 

0 

 

 

 

6 

 

 
 

[nr] 

 

 

P48 

Διαχείριση βοηθητικών εξόδων (ακίδες 19-20-21): 

0 = δεν χρησιμοποιείται. 1 = Βαλβίδα ασφαλείας pellet ή Αγωγός 2. 

2 = Μηχανισμός φόρτωσης pellet. 3 = Τερματική έξοδος  

4 = Κινητήρας καθάρισμα 

 

 

0 

 

 

4 

 

 
[nr] 

P66 Ενεργοποίηση RS485 0 1 [nr] 
 

   8.4.9     ΜΕΝΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 

Μενού που επιτρέπει την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών του προϊόντος. 

 

Κωδικός Αριθ. Περιγραφή 

 

 

Α01 

(βλέπε 

παρ.4) 

0 Έφτασε ο θερμοστάτης χώρου και το σύστημα πηγαίνει σε σβήσιμο 

1 Για να επιτευχθεί ο θερμοστάτης χώρου, το σύστημα μεταβαίνει σε διαμόρφωση 

2 Έφτασε ο θερμοστάτης χώρου και το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής 

3 Για να φτάσει ο θερμοστάτης χώρου, το σύστημα αποκλείει τoν κυκλοφορητή  μέχρι το νερό 

φθάσει  σε θερμοκρασία < Th21 θερμοστάτη 

 

Α03 

0 Ο ανεμιστήρας θέρμανσης είναι εκτός λειτουργίας στην κατάσταση αναμονής 

1 Ανεμιστήρας θέρμανσης με ισχύ 1 σε κατάσταση αναμονής 

Α06 0 Η διαμόρφωση χρησιμοποιεί την ισχύ 1 

1 Η διαμόρφωση χρησιμοποιεί την ισχύ διαμόρφωσης 

Α08 0 Ο ανεμιστήρας θέρμανσης είναι απενεργοποιημένος 

1 Κατά την ανάφλεξη, ο ανεμιστήρας θέρμανσης είναι ενεργοποιημένος 

Α10 0 Από το σβήσιμο δεν είναι δυνατό να μεταβείτε απευθείας στην ανάφλεξη (πρώτα το σύστημα 

επιστρέφει στην ανάκτηση ανάφλεξης και στη συνέχεια ανάβει στην ανάφλεξη) 

1 Από το σβήσιμο είναι δυνατό να μεταβείτε απευθείας στον έλεγχο 

 

Α11 

0 Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από τον θερμοστάτη δωματίου, ο ανεμιστήρας 

θέρμανσης είναι OFF 

1 Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι πάνω από θερμοστάτη δωματίου, ο ανεμιστήρας 

θέρμανσης είναι ON 

 

 

 

Α13 

0 Για να επιτευχθεί ο θερμοστάτης του λέβητα, το σύστημα μεταβαίνει στη διαμόρφωση 

1 Για να επιτευχθεί ο θερμοστάτης του λέβητα, το σύστημα εισέρχεται στη διαμόρφωση και 

στη συνέχεια αν είναι D23 ικανοποιημένος και το T43 τελειώσει, τίθεται σε αναμονή 

2 Για να επιτευχθεί ο θερμοστάτης του λέβητα, το σύστημα εισέρχεται στη διαμόρφωση και, 

στη συνέχεια, αν είναι D23 ικανοποιημένος και η T43 τελειώσει, μεταβαίνει στην κατάσταση 

αναμονής μόνο κατά την καλοκαιρινή λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση ο θερμοστάτης 

δωματίου δεν θα ληφθεί υπόψη. 

Α14 0 Η διαχείριση σφάλματος του αισθητήρα πίεσης είναι απενεργοποιημένη 

1 Η διαχείριση σφάλματος του αισθητήρα πίεσης  είναι ενεργοποιημένη 

Α15 0 Κανονική λειτουργία κυκλοφορητή 

1 Ενεργοποιήστε τη διαχείριση του κυκλοφορητή βημάτων 

Α16 0 Κανονική διαχείριση του χρόνου αλλαγής ισχύος καύσης 

1 Ενεργοποίηση του χρόνου καθυστέρησης στην αλλαγή ισχύος 

Α19 0 Επιλογή θερμοστάτη χώρου 

1 Επιλογή αισθητήρα περιβάλλοντος 

 

 

0 Στο τέλος του κύκλου, στη βηματική λειτουργίας του κυκλοφορητή, ο θερμοστάτης Th19 

παραμένει στην τελευταία υπολογιζόμενη τιμή 
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Α23 1 Στο τέλος του κύκλου, στη βηματική λειτουργία του κυκλοφορητή, ο θερμοστάτης Th19 

επιστρέφει στην τιμή εκκίνησης 

 

 

Α26 

0 Έξοδος από την κατάσταση αναμονής εάν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις εισόδου 

1 Έξοδος από την κατάσταση αναμονής αν δεν υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις εισόδου, κατά 

τη λήξη του χρονοδιακόπτη Τ13 και εάν η θερμοκρασία καυσαερίων < Th28 

Α28 0 Το φρένο του κοχλία δεν είναι ενεργοποιημένο 

1 Το φρένο του κοχλία είναι ενεργοποιημένο 

Α29 0 Εάν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής από θερμοστάτη δωματίου ή εξωτερικό 

θερμοστάτη δεν εξέρχεται εάν υπάρχει ζήτηση νερού χρήσης  

1 Εάν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής από θερμοστάτη δωματίου ή εξωτερικό 

θερμοστάτη, τερματίζεται εάν υπάρχει ζήτηση νερού χρήσης 

Α50 0 Η διαχείριση μόντεμ έχει απενεργοποιηθεί 

1 Η διαχείριση μόντεμ είναι ενεργοποιημένη 

 

Α52 

0 Απενεργοποίηση του μενού θερμοστάτη δωματίου του τηλεχειριστηρίου 

1 Θερμοστάτης απομακρυσμένου δωματίου για διαμόρφωση / κανονική λειτουργία 

2 Θερμοστάτης απομακρυσμένου χώρου για λειτουργία αναμονής / κανονικής λειτουργίας 

3 Θερμοστάτης απομακρυσμένου χώρου για τον τερματισμό του κυκλοφορητή 

 

   8.4.10   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) 
 

Μενού για τη ρύθμιση των τιμών του ρυθμιστή πρωτογενούς αέρα. Όλες οι παράμετροι σχετίζονται με τις 

εξουσίες της καύσης και αναφέρονται στην τρέχουσα συνταγή. Το μενού περιέχει 4 υπο-μενού: 

 

1. Ενεργοποίηση 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

 

 

 

A24 

0 - Ο ελεγκτής είναι απενεργοποιημένος  

 

 

0 

 

 

 

5 

 
 

 
[nr] 

1 - Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα καύσης 

2 - Ανεμιστήρας καύσης + ρύθμιση κοχλία 

3 - Ρύθμιση χρόνου του κοχλία 

4 - Κοχλίας + Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα καύσης 

5 - Δεν είναι εγκατεστημένος ο αισθητήρας ροής αέρα 

A25 0 - λόγω σφάλματος προσαρμογής το σύστημα δεν κάνει τίποτα 0 2 [nr] 
1 - λόγω σφάλματος ρύθμισης, το σύστημα επαναφέρει τον ρυθμιστή 

δοκιμάστε ξανά 

2 - λόγω σφάλματος ρύθμισης, το σύστημα απενεργοποιεί τον ρυθμιστή 

A31 0 - Ο ρυθμιστής επιστρέφει πάντα στην πρώτη έξοδο 0 1 [nr] 
1 - Ο ρυθμιστής παραμένει στην τελευταία ρυθμιζόμενη έξοδο 

T19 Χρόνος αναμονής για τη σταθεροποίηση του κανονισμού 5s 900 [s] 

T20 Μέγιστος χρόνος αναμονής για ρύθμιση εκτός εμβέλειας 10s 900 [s] 

T80 Χρόνος αναμονής για την πρώτη ρύθμιση 0s 900 [s] 

 

2. Εύρος ρύθμισης ροής αέρα καύση 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

FL20 Ελάχιστος αέρας για έλεγχο 0 2000 - 

FL22 Ελάχιστος αέρας ανά ισχύ 1 0 2000 - 

FL23 Ελάχιστος αέρας ανά ισχύ 2 0 2000 - 

FL24 Ελάχιστος αέρας ανά ισχύ 3 0 2000 - 

FL25 Ελάχιστος αέρας ανά ισχύ 4 0 2000 - 

FL26 Ελάχιστος αέρας ανά ισχύ 5 0 2000 - 

FL27 Ελάχιστος αέρας ανά ισχύ 6 0 2000 - 

FL30 Ελάχιστος αέρας για διαμόρφωση 0 2000 - 

FL40 Μέγιστη ροή 0 2000 - 

FL42 Μέγιστη ισχύς αέρα 1 0 2000 - 

FL43 Μέγιστη ισχύς αέρα 2 0 2000 - 

FL44 Μέγιστη ισχύς αέρα 3 0 2000 - 

FL45 Μέγιστη ισχύς αέρα 4 0 2000 - 

FL46 Μέγιστη ισχύς αέρα 5 0 2000 - 
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FL47 Μέγιστη ισχύς αέρα 6 0 2000 - 

FL50 Μέγιστος αέρας για διαμόρφωση 0 2000 - 

 

 

3. Εύρος ρύθμισης ανεμιστήρα 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

U22 Ελάχιστη ταχύτητα ισχύος 1 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U23 Ελάχιστη ταχύτητα ισχύος 2 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U24 Ελάχιστη ταχύτητα ισχύος 3 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U25 Ελάχιστη ταχύτητα ισχύος 4 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U26 Ελάχιστη ταχύτητα ισχύος 5 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U27 Ελάχιστη ταχύτητα ισχύος 6 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U30 Ελάχιστη ταχύτητα για διαμόρφωση 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U42 Μέγιστη ταχύτητα για ισχύ 1 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U43 Μέγιστη ταχύτητα για ισχύ 2 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U44 Μέγιστη ταχύτητα για ισχύ 3 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U45 Μέγιστη ταχύτητα για ισχύ 4 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U46 Μέγιστη ταχύτητα για ισχύ 5 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U47 Μέγιστη ταχύτητα για ισχύ 6 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U50 Μέγιστη ταχύτητα για διαμόρφωση 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

U60 Βήμα προσαρμογής ανεμιστήρα 0 230 [Volt] 

300 2800 [RPM] 

 

4. Εύρος ρύθμισης του κοχλία 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 
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C22 Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης Ισχύς 1 0 60 [s] 

C23 Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης Ισχύς 2 0 60 [s] 

C24 Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης Ισχύς 3 0 60 [s] 

C25 Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης Ισχύς 4 0 60 [s] 

C26 Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης Ισχύς 5 0 60 [s] 

C27 Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης Ισχύς 6 0 60 [s] 

C30 Ελάχιστος χρόνος διαμόρφωσης 0 60 [s] 

C42 Μέγιστος χρόνος ενεργοποίησης 1 0 60 [s] 

C43 Μέγιστος χρόνος ενεργοποίησης 2 0 60 [s] 

C44 Μέγιστος χρόνος ενεργοποίησης 3 0 60 [s] 

C45 Μέγιστος χρόνος ενεργοποίησης 4 0 60 [s] 

C46 Μέγιστος χρόνος ενεργοποίησης 5 0 60 [s] 

C47 Μέγιστος χρόνος ενεργοποίησης 6 0 60 [s] 

C50 Μέγιστη ώρα διαμόρφωσης 0 60 [s] 

C60 Ρυθμιστικό βηματικό βήμα 0.1 20 [s] 

 

   8.4.11    ΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Delta 
 

Μενού που επιτρέπει τη ρύθμιση των δελτίων θερμοκρασίας που ρυθμίζουν τη λειτουργία του συστήματος. 

 

Κωδικός Περιγραφή Min 

(°C) 

Max 

(°C) 
D01 Δέλτα σταθεροποίησης 0 100 

D04 Δέλτα θερμοκρασίας καυσαερίων για αυτόματη ρύθμιση ανεμιστήρα θέρμανσης 10 120 

D05 Θερμοκρασία χώρου Delta για αυτόματη ρύθμιση ανεμιστήρα θέρμανσης 3 30 

D06 Αυξήστε τον θερμοστάτη κυκλοφορητή στη λειτουργία βημάτων 1 10 

D07 Δέλτα για τελική θερμοκρασία βηματικού κυκλοφορητή  0 30 

D08 Δέλτα θερμοκρασία νερού για ρύθμιση αυτόματης καύσης 1 30 

 

D23 

Δέλτα να προσθέσετε στο θερμοστάτη λέβητα για να περάσει, στο τέλος του Τ43, από 

τη διαμόρφωση σε κατάσταση αναμονής εάν Α13 = 1 

 

0 

 

50 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το σύστημα, στο τέλος του χρονοδιακόπτη Τ43, να μεταβείτε από τη ρύθμιση σε κατάσταση 

αναμονής ορίστε τον θερμοστάτη του λέβητα D23 = 0. 

 

   8.4.12   ΜΕΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ 
 

Σας επιτρέπει να ορίσετε τα κατώτατα όρια λειτουργίας του αισθητήρα πίεσης για το νερό στο λέβητα. 

 

Κωδικός Περιγραφή Min Max Ενότητα 

SP01 Ελάχιστο όριο αισθητήρα πίεσης 50 3000 [mbar] 
SP08 Όριο αισθητήρα μέγιστης πίεσης 50 3000 [mbar] 
 

   8.4.13    ΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

Μενού που επιτρέπει τον έλεγχο των μετρητών που είναι χρήσιμα για τη διάγνωση της ζωής του λέβητα. 

 

Υπομενού Περιγραφή 

Συνολικές ώρες Συνολικός μετρητής χρόνου τροφοδοσίας ισχύος του λέβητα 

 

Ώρες λειτουργίας 

Έλεγχος χρόνου λειτουργίας του λέβητα: ο χρόνος κατά τον οποίο 

λειτουργεί τουλάχιστον ένας ανεμιστήρας 

 

Κανονικές ώρες 

Πραγματικός μετρητής χρόνου θέρμανσης λέβητα: ο χρόνος κατά τον 

οποίο παράγει πραγματική θερμότητα (κανονικές και σε καταστάσεις 

διαμόρφωσης) 

Αριθ. Αναφλέξεων Αριθμός προσπαθειών ανάφλεξης που έγιναν 

Αριθ. αποτ/νων αναφλέξεων Αριθμός αποτυχημένων προσπαθειών ανάφλεξης 

Αριθμός σφαλμάτων Αριθμός σφαλμάτων που έχουν συμβεί 

Επαναφορά μετρητών Επαναφέρετε όλους τους μετρητές στο μηδέν. 
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   8.4.14   ΜΕΝΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
 

Μενού που επιτρέπει τη δοκιμή των επιμέρους εξόδων της κάρτας (επομένως των φορτίων που συνδέονται με 

αυτήν) με το σύστημα στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. 

 

Υπομενού Περιγραφή 

Διέξοδος καυσαερίων Δοκιμή ανεμιστήρα καυσαερίων 

Εξοδος V2 Δοκιμή εξόδου V2 

Κοχλίας  Δοκιμή κοχλία 

Αντίσταση Δοκιμή αντίστασης 

Κυκλοφορητής Δοκιμή κυκλοφορητή 

Βαλβίδα Δοκιμή βαλβίδας  

Βοηθητική έξοδος Δοκιμή βοηθητικής εξόδου 

Για να ενεργοποιήσετε τις εξόδους, ορίστε το πεδίο "Set" στο 1. Όσον αφορά τους ανεμιστήρες, μπορείτε να 

ρυθμίσετε την ταχύτητα. Αν παραμείνει ενεργή, οι έξοδοι θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 30 

δευτερόλεπτα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ανεμιστήρα καύσης, στην οθόνη εμφανίζεται η τιμή [Volt] ή 

[RPM] και η ένδειξη αριθμός περιστροφών [RPM] ανιχνεύεται από τον κωδικοποιητή εάν υπάρχει: αυτό σας 

επιτρέπει να δημιουργήσετε τον πίνακα μετατροπής [RPM] / [Volt] για τη μετάβαση από τον κωδικοποιητή Ρ25 

= 1 σε χωρίς κωδικοποιητή Ρ25 = 0 σε περίπτωση θραύσης του κωδικοποιητή. 

 

   8.4.15    ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ 

 
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την αποθήκευση των παραμέτρων που έχει ορίσει ο κατασκευαστής ως 

προεπιλεγμένες παραμέτρους. Αποκαταστήστε σε περίπτωση που οι εγκαταστάτες έχουν κάνει αλλαγές που 

οδηγούν σε μη φυσιολογική λειτουργία του λέβητα. Για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες παραμέτρους, 

χρησιμοποιήστε το λογισμικό System Evolution και ορίστε την παράμετρο "Διαχείριση επαναφοράς 

προεπιλεγμένων τιμών "στο 1. 

 

9     ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 
 
Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τον τηλεχειρισμό του συστήματος. Τα χαρακτηριστικά του είναι παρόμοια με 

τοπικό πληκτρολόγιο επί του οποίου υπάρχει αισθητήρας για την ανίχνευση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 

και που η εμφανιζόμενη θερμοκρασία είναι αυτή που μετράται από τον αισθητήρα του. 

 

   9.1    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

Το ασύρματο πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο RS485 για σύνδεση με την πλακέτα ελέγχου. Αυτό το 

πρότυπο επιτρέπει συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, με υψηλή ανοσία θορύβου, εφόσον τηρούνται τα πρότυπα 

πρωτοκόλλων. Συνεπώς, συνιστάται η χρήση συστραμμένων και θωρακισμένων καλωδίων για το σύνδεση του 

τηλεχειριστηρίου με τον πίνακα ελέγχου. 

Παρακάτω είναι το διάγραμμα συνδεσμολογίας για τη σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με το πληκτρολόγιο 

SYPLUG02 η οποία μεταφέρει τους συνδέσμους RS232 και RS485 της πλακέτας ελέγχου έξω από τον λέβητα. 
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   9.2    ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 
Οθόνη Περιγραφή 

 

 

 

Θερμοστάτης  

      χώρου 

.  Θερμοστάτης  χώρου 

        

 

Μενού που σας επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή του 

θερμοστάτης χώρου 

 

.  Ενεργοποίηση 

Μενού που σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία που σχετίζεται με τον 

θερμοστάτη δωματίου του ασύρματου πληκτρολογίου. 

 

 

Χρόνος 

.  Λειτουργία 

ο Απενεργοποιημένη 

ο Καθημερινά 

ο Εβδομαδιαία 

ο Σαββατοκύριακο 

Επιλογή της λειτουργίας προγραμματισμού του 

Χρονο-θερμοστάτη: Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Τέλος 

Εβδομάδος, Απενεργοποιημένη 

.  Πρόγραμμα 

ο Καθημερινά 

ο Εβδομαδιαία 

ο Σαββατοκύριακο 

Μενού για τον προγραμματισμό των χρονικών ζωνών της 

ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του λέβητα για τις 3 

λειτουργίες. 

Ημερομηνία και ώρα Ρυθμίσεις ρολογιού. 

Γλώσσα Μενού για αλλαγή γλώσσας. 

Μενού πληκτρολογίου Μενού για δοκιμή σύνδεσης και για 

ενημέρωση του πίνακα. 

 

Τα μενού Χρόνου, Ημερομηνία & ώρα, Γλώσσα και Μενού πληκτρολογίου  λειτουργούν όπως και στο τυπικό 

πληκτρολόγιο. 

 

   9.3    ΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ 

 

Μενού για να αλλάξετε την τιμή του θερμοστάτη χώρου του ασύρματου πληκτρολογίου.  

Το μενού θερμοστάτη χώρου αποτελείται από δύο υπο-μενού: 

Θερμοστάτης χώρου: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τιμή του θερμοστάτη. 

Ενεργοποίηση: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία που σχετίζεται με τον 

θερμοστάτη. 

Διάφορες παράμετροι μπορούν να συσχετιστούν με την παράμετρο Α52 στο μενού ενεργοποίησης του μυστικού 

μενού και τύποι λειτουργίας του συστήματος όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.  

Α52 = 0 στο μενού ασύρματου πληκτρολογίου και στο τυπικό πληκτρολόγιο εξαφανίζονται αντίστοιχα το μενού 

θερμοστάτη χώρου και το μενού ασύρματου πληκτρολογίου. Με αυτή τη ρύθμιση ο κατασκευαστής 

απενεργοποιεί τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ως θερμοστάτη χώρου.  

Α52 = 1 το σύστημα εισέρχεται στη διαμόρφωση όταν επιτευχθεί ο θερμοστάτης περιβάλλοντος. 

Α52 = 2 το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής μόλις φτάσει ο θερμοστάτης χώρου. 

Α52 = 3 το σύστημα σταματά τον κυκλοφορητή όταν επιτευχθεί ο θερμοστάτης χώρου. 

 

10    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 

 

OFF  

 

 
Το σύστημα εγγυάται την ΑΣΦΑΛΕΙΑ και 

συναγερμούς που διαβάζουν την 

κάθε φάση λειτουργίας 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΝΑΦΛΕΞΗ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 

ΦΡΑΓΗ 
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10.1     OFF 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

  Θερμοκρασία καυσαερίων > θερμοστάτη 

Th01 

→  Πηγαίνει σε σβήσιμο OFF OFF OFF 

  Θερμοκρασία νερού > θερμοστάτη Th25 →  Πηγαίνει σε σφάλμα OFF OFF OFF 

 

10.2    ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

 Τ01 Αν η θερμοκρασία καυσαερίων > Th09 → Πηγαίνει σε Κανονική Λειτουργία Μέγιστη ταχύτητα OFF OFF 

ΕΛΕΓΧΟΣ στο τέλος 

του χρόνου  Τ01 

Πηγαίνει σε Ανάφλεξη 

 

10.3   ΑΝΑΦΛΕΞΗ 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

Προθέρμανση* T02  

Αν η θερμοκρασία καυσαερίων > Th09 

 

→ Λειτουργία 

 

U01 

 

OFF  

ΟΝ Προ-φόρτωση* T03 Πάντα ΟΝ 

Σταθεροποίηση* T04 C01 

 

 

Μεταβλητή * 

 

 

T05 

 

Αν η θερμοκρασία καυσαερίων > Th09 

 

→ Λειτουργία 

 

Ι Ανάφλεξη: U01 

 

ΙΙ Ανάφλεξη: 

U10 

 

Ι Ανάφλεξη : 

C01 

 

ΙΙ Ανάφλεξη : 

C10 

OFF Αν η 

θερμοκρασία 

καυσαερίων > 

Th02 

διαφορετικά 

ΟΝ 

 

Αν η θερμοκρασία καυσαερίων > Th06 

 

→ Σταθεροποίηση 

Τελικός ΕΛΕΓΧΟΣ στο 

τέλος του χρόνου  Τ05 

Σε περίπτωση θερμοκρασίας καυσαερίων > του θερμοστάτη Th06 το σύστημα εισέρχεται στη λειτουργία σταθεροποίησης, εάν η 

θερμοκρασία καυσαερίων < του θερμοστάτη Th06 το σύστημα επιχειρεί ξανά ανάφλεξη από μεταβλητή φάση. Σε περίπτωση αποτυχίας 

των προσπαθειών ανάφλεξης πηγαίνει σε σβήσιμο με σφάλμα Er12 

* Εάν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι P44 = 1 ή Ρ48=1 αυτές οι φάσεις θα ξεκινήσουν μόνο εάν έχει λήξει ο χρόνος T40. 

 

10.4     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

  

 

T06 

Αν η θερμοκρασία καυσαερίων > από 

τον θερμοστάτη Th09 

→ Πηγαίνει σε Κανονική Λειτουργία  

 

U02 

 

 

C02 

Θερμοκρασία 

καυσαερίων 

>Th02 OFF, 

Διαφορετικά 

ΟΝ 

Αν η θερμοκρασία καυσαερίων < από 

τον θερμοστάτη Th06 

→ Προσπαθεί ξανά από την 

Μεταβλητή φάση σε Ανάφλεξη.  

→ Αν όχι πηγαίνει σε σφάλμα Er12 

ΕΛΕΓΧΟ στο τέλος του 

χρόνου  Τ06 

Εάν η θερμοκρασία καυσαερίων > (Th06 + D01) θα μεταβεί σε Κατάσταση λειτουργίας. Εάν η θερμοκρασία καυσαερίων < (Th06 + D01) το 

σύστημα προσπαθεί ξανά ανάφλεξη από μεταβλητή φάση. Σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών πηγαίνει σε σβήσιμο με σφάλμα Er12 
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10.5     ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

 
Το σύστημα πηγαίνει σε ανάκτησης ανάφλεξης: 

· Εάν έχει υπάρξει διακοπή ρεύματος που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 50 λεπτών και το σύστημα ήταν προηγουμένως σε κατάσταση ON 

· Πατώντας το κουμπί ON/OFF εάν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας και Α10 = 0 

ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 
Αναμονή Τ13 Αν η θερμοκρασία καυσαερίων > από τον 

θερμοστάτηTh01 
→ Ξεκινά ο χρόνος Τ13 Ρ23  

OFF 
 

OFF 
Τελικός 

καθαρισμός 

Τ16 Αν η θερμοκρασία καυσαερίων < από τον 

θερμοστάτη Th01 ή Τ13 τελειώσει 
→ Ξεκινά ο χρόνος Τ16 τελικού     

καθαρισμού 

Μέγιστη 

ταχύτητα 

ΕΛΕΓΧΟΣ στο τέλος του 

χρόνου Τ16 

Πηγαίνει σε έλεγχο 

 

10.6    ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

  

Τ14 

Όταν η καύση έχει φτάσει στην τελική ισχύ, εάν: θερμοκρασία 

καυσαερίων < θερμοστάτη Th03 ή θερμοκρασία καυσαερίων < 

θερμοστάτης σβησίματος για την τρέχουσα ισχύ 

 

→ εκκινεί τον χρόνο      

T14 

 

 

 

 

 

 

 

Ισχύς χρήστη 

 

 

 

 

 

 

 

Ισχύς 

χρήστη 

 

 

 

 

 

 

 

OFF 

 Θερμοκρασία νερού > θερμοστάτη λέβητα ή θερμοκρασία 

καυσαερίων > θερμοστάτη Th07 θερμοκρασία δωματίου > 

θερμοστάτη δωματίου και A01 = 1  θερμοκρασία χώρου > ασύρματο 

θερμοστάτη  και A52 = 1  

* Αυτή η προϋπόθεση ισχύει αν δεν υπάρχει ζήτηση για νερό χρήσης 

(αν είναι επιλέξτε ένα υδραυλικό σύστημα με διακόπτη ροής) ή εάν η 

θερμοκρασία του λέβητα > θερμοστάτη BoilerTh58 (εάν P26 = 2, 3) 

 

 

 

 

→ μπαίνει στην 

Διαμόρφωση 

 Θερμοκρασία καυσαερίων > θερμοστάτη Th08  

Θερμοστάτης νερού > θερμοστάτη Th25 
→ πηγαίνει στην 

ασφάλεια 
 

 

Τ22 

Θερμοκρασία δωματίου > θερμοστάτη χώρου και A01 = 2 ή 

θερμοκρασία λέβητα > θερμοστάτη λέβητα Th58 και P26 = 4 ή 

θερμοκρασία λέβητα > θερμοστάτη λέβητα Th58 και P26 = 2, 3 και 

καλοκαιρινή λειτουργία ή θερμοκρασία χώρου > ασύρματο 

θερμοστάτη δωματίου και A52 = 2 

→ μεταβαίνει σε 

κατάσταση αναμονής 

Ο χρόνος T22 λήγει 

ΕΛΕΓΧΟΣ στο 

τέλος του χρόνου          

Τ14 

 

Πηγαίνει στην επιλογή Τερματισμός με σφάλμα Er03 

 



 

 31 

 

10.7    ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 

ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

  

Τ14 

Θερμοκρασία καυσαερίων < Θερμοστάτη Th03 

ή 

Θερμοκρασία καυσαερίων < Θερμοστάτη 

σβησίματος για τη χρησιμοποιούμενη ισχύ 

→ Ενεργοποιείται ο χρόνος T14  

 

 

 

 

 

 

 

U11 εάν 

A06 = 1 

αλλιώς U03 

 

 

 

 

 

 

 

 

C11 εάν 

A06 = 1 

αλλιώς C03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFF 

 Θερμοκρασία καυσαερίων > θερμοστάτη Th08 ή 

θερμοκρασία νερού > θερμοστάτη Th25  

→ Πηγαίνει σε Ασφάλεια 

 

 

 

 

Τ22 

Θερμοκρασία χώρου > Θερμοστάτη δωματίου 

και A01 = 2 ή 

Θερμοκρασία νερού > (Θερμοστάτης λέβητα + 

D23) και A13 = 1 και T43 = 0 ή 

Θερμοκρασία λέβητα > Θερμοστάτης λέβητα 

Th58 και P26 = 4 ή 

Θερμοκρασία χώρου > Θερμοστάτη εξωτερικό 

και A52 = 2 ή 

Θερμοκρασία λέβητα > Θερμοστάτης 

λέβηταTh58 και P26 = 2, 3 και θερινή 

λειτουργία 

 

 

 

→ Πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής 

στο τέλος του χρόνου T22 

 Θερμοκρασία καυσαερίων < Θερμοστάτης Th07 

ή 

Θερμοκρασία νερού < Θερμοστάτης λέβητα ή 

Θερμοκρασία δωματίου < Θερμοστάτης χώρου 

και A01 = 1 ή 

Θερμοκρασία δωματίου < Θερμοστάτη 

εξωτερικό και A52 = 1 * 

 

 

→ Πηγαίνει σε Κανονική Λειτουργία 

ΕΛΕΓΧΟΣ στο τέλος του χρόνου T14 Πηγαίνει στην επιλογή τερματισμού με σφάλμα Er03 

 

10.8     ΑΝΑΜΟΝΗ 

 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 
ΣΒΗΣΙΜΟ Τ13 Απενεργοποίηση καύσης → Ξεκινά ο χρόνος Τ13 P23  

 

 

OFF 

 

 

 

OFF 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Τ16 Στο τέλος του Τ13 εάν η θερμοκρασία καυσαερίων < 

Θερμοστάτη Th28 

→ Ξεκινά ο χρόνος Τ16 Μέγιστη ταχύτητα 

ΑΝΑΜΟΝΗ Τ11 Στο τέλος της T16 αν οι συνθήκες που οδήγησαν στην 

συστήματος σε κατάσταση αναμονής δεν υπάρχει πλέον 
→ Ξεκινά ο χρόνος Τ11 OFF 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  Θερμοκρασία καπνού > θερμοστάτη Th08 ή → Πηγαίνει σε Ασφάλεια  
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ΦΑΣΕΙΣ Θερμοστάτης νερού > θερμοστάτη Th25 
ΕΛΕΓΧΟΣ στο τέλος του χρόνου T11     → Πηγαίνει στον έλεγχο από τη φάση Αναμονής εάν A26 = 1 →  Και από οποιαδήποτε φάση εάν A26 = 0 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειωθούν οι ταλαντώσεις μεταξύ κατάστασης Αναμονή → Ανάφλεξη → Κανονική λειτουργία → Αναμονή, ρυθμίστε κατάλληλα την υστέρηση 

θερμοστάτη δωματίου και υστέρηση θερμοστάτη λέβητα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ετοιμότητα διαρκεί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. 

 

10.9    ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟ

Σ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Σ 

ΚΟΧΛΙΑΣ 

Ασφάλεια 

από 

Αναμονή 

Τ15 Θερμοκρασία καυσαερίων > από θερμοστάτη 

Th08 ή 

Θερμοκρασία νερού > από θερμοστάτη Th25 

→ Ενεργοποιείται ο χρόνος T15  

P23 

 

OFF 

 

 

 

 

OFF 
 Θερμοκρασία καυσαερίων < από θερμοστάτη 

Th08 ή 

Θερμοκρασία νερού < από θερμοστάτη Th25 

→ Πηγαίνει σε κατάσταση 

αναμονής 

Ασφάλεια 

από 

άλλες 

αιτίες 

Τ15 Θερμοκρασία καυσαερίων > από θερμοστάτη 

Th08 ή 

Θερμοκρασία νερού > από θερμοστάτη Th25 

→ Ενεργοποιείται ο χρόνος T15  

U11 αν A06 = 1 

αλλιώς U03 

 

C11 αν A06 = 1 

αλλιώς C03 

 Θερμοκρασία καυσαερίων < από θερμοστάτη 

Th08 ή 

Θερμοκρασία νερού < από θερμοστάτη Th25 

→ Πηγαίνει σε Διαμόρφωση 

ΕΛΕΓΧΟΣ στο τέλος του χρόνου  T15        → Πηγαίνει σε κλείσιμο με σφάλμα 

 

10.10    ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ 

 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 

Αναμονή T13 Θερμοκρασία καυσαερίων > από θερμοστάτη Th01 → Ξεκινά ο χρόνος T13 P23  

OFF 

 

OFF Τελικός 

καθαρισμός 

T16 Θερμοκρασία καυσαερίων < από θερμοστάτη Th01 

ή 

το T13 έληξε 

→ Ξεκινά ο χρόνος T16 Μέγιστη 

ταχύτητα 

ΕΛΕΓΧΟΣ στο τέλος του χρόνου  T16      → Σβήνει αν δεν υπάρχουν σφάλματα λειτουργίας, διαφορετικά πηγαίνει σε ΜΠΛΟΚ 

 

10.11    ΦΡΑΓΗ 

 
ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ 
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  Θερμοκρασία καυσαερίων > από θερμοστάτη Th01  U11 αν A06 = 1 διαφορετικά U03 OFF OFF 

  Θερμοκρασία καυσαερίων < από θερμοστάτη Th01   OFF 
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11   ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  SYTX 
 

Το σύστημα είναι σε θέση να διαχειρίζεται ένα τηλεχειριστήριο ικανό να επικοινωνεί με τον λέβητα σε απόσταση 

έως 10 μέτρα. 

Το τηλεχειριστήριο SYTX διαθέτει 4 κουμπιά μέσω των οποίων μπορείτε: 

· Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

· Αλλαγή της λειτουργίας του λέβητα 

Ακολουθεί η περιγραφή των λειτουργιών που σχετίζονται με τα μεμονωμένα πλήκτρα. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Το σήμα του τηλεχειριστηρίου αναγνωρίζεται από τον πίνακα ελέγχου μέσω ενός κωδικού (μπορεί να αλλάξει 

τον κώδικα χρησιμοποιώντας μια διαδικασία αυτοελέγχου). 

Για σωστή μετάδοση είναι απαραίτητο το τηλεχειριστήριο και η πλακέτα ελεγκτή να έχουν το ίδι 

κώδικα μετάδοσης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 0, αλλά αν χρειάζεται να το αλλάξετε, ακολουθήστε την παρακάτω 

διαδικασία. 

Στο τηλεχειριστήριο: 

 Ανοίξτε το κιβώτιο της μπαταρίας και μετακινώντας προς τα δεξιά το κάλυμμα. 

 Τροποποιήστε τη ρύθμιση με τον διακόπτη αυξομοίωσης. 

 Κλείστε το τηλεχειριστήριο 

Στον θερμο-ρυθμιστή : 

 Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (230V) 

 Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πιέζοντας ταυτόχρονα ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο. 

 Περιμένετε (περίπου 5 δευτερόλεπτα) το ακουστικό σήμα του πίνακα ελέγχου  επιβεβαιώνει τον νέο κωδικό. 
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   11.2 ΧΡΗΣΗ 
 

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου στο κατάλληλο μενού, πατήστε τα πλήκτρα: 

Off : Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. 

On : Για ενεργοποίηση του συστήματος. 

Power decresse : Για να μειώσετε την ισχύ καύσης 

Power increase : Για την αύξηση της ισχύος καύσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πλήκτρα decrease / increase  δεν μπορούν να λειτουργήσουν εάν η ισχύς καύσης είναι αυτόματη. 

Είναι δυνατόν να αλλάξτε την ισχύ καύσης από την Ισχύς 1 σε ισχύ άλλων χρηστών (παράμετρος P03). 

 

12    ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MODEM 
 

Το σύστημα διαχειρίζεται μια μονάδα Modem (παρέχεται κατόπιν αιτήματος) που επιτρέπει τη συνομιλία μέσω SMS 

με τον λέβητα για να πραγματοποιήσετε ανάφλεξη, διακοπή λειτουργίας, ζήτηση για την κατάσταση του λέβητα και να 

λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες μπλοκαρίσματος. Το μόντεμ πρέπει να συνδεθεί στη θύρα RS232 του 

πίνακα χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα καλώδια και συνδέσμους. πρέπει επίσης να τροφοδοτείται από την κατάλληλη 

τάση τροφοδοσίας. 

· Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SIM οποιουδήποτε φορέα κινητής τηλεφωνίας που είναι ενεργοποιημένη για κίνηση 

δεδομένων GSM. 

· Απενεργοποιήστε το αίτημα PIN της SIM 

Η διαχείριση του μόντεμ είναι ενεργοποιημένη από την παράμετρο A50 = 1 

Η τοποθέτηση και αποσύνδεση της κάρτας SIM από το μόντεμ πρέπει να γίνεται με το μόντεμ εκτός τροφοδοσίας. 

 

 
 

   12.1 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ MODEM 
 

Ο χρήστης πρέπει να στείλει ένα μήνυμα SMS στον αριθμό κάρτας SIM που έχει εισαχθεί στο μόντεμ με μία από τις 

παρακάτω λέξεις-κλειδιά: 

* Start 

* Stop 

* Status 

* Learn 

Η λέξη "Start" ενεργοποιεί το σύστημα εάν δεν ήταν ήδη ενεργό. Η μονάδα ελέγχου στέλνει ένα μήνυμα στον αριθμό 

από τον οποίο έχει λάβει την εντολή που υποδεικνύει την κατάσταση του συστήματος (On, Off ή Block) και τυχόν 

σφάλμα που συνέβη. 

 

Η λέξη “Stop” διακόπτει το σύστημα εάν δεν είχε ήδη απενεργοποιηθεί. η μονάδα ελέγχου στέλνει ένα μήνυμα στον 

αριθμό από τον οποίο έλαβε την εντολή που αναφέρει την κατάσταση του συστήματος (On, Off ή Block) και τυχόν 

σφάλμα που συνέβη. 

 

Η λέξη “Status” απαιτεί την κατάσταση στη μονάδα ελέγχου. η μονάδα ελέγχου στέλνει ένα μήνυμα στον αριθμό από 

τον οποίο έχει λάβει την εντολή που υποδεικνύει την κατάσταση του συστήματος (On, Off ή Block) και τυχόν σφάλμα 

που συνέβη. 

 

Η λέξη “Learn” ενημερώνει τη μονάδα ελέγχου στην οποία θα πρέπει να στείλει ένα SMS σε περίπτωση σφάλματος. 

Αυτή είναι η μόνη λέξη-κλειδί μέσω της οποίας η μονάδα ελέγχου αποστέλλει ανεξάρτητα ένα SMS με γραμμένη την 

κατάσταση του συστήματος και το σφάλμα που συνέβη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να γραφτούν είτε με κεφαλαία είτε με μικρά γράμματα. 
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13    ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
   13.1    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 
 

Η κατάσταση αναμονής είναι μια προσωρινή λειτουργία τερματισμού της φλόγας λόγω της προσέγγισης της 

στοχευόμενης θερμοκρασίας του προς θέρμανση μέσου. Η κατάσταση για την αλλαγή σε κατάσταση αναμονής μπορεί 

να ενεργοποιηθεί από το μενού «Δυνατότητες» ρυθμίζοντας τις παραμέτρους A01 και A13: 

· A01 = 1 εάν η θερμοκρασία δωματίου > θερμοστάτης χώρου, το σύστημα εισέρχεται στη διαμόρφωση. 

· A01 = 2 εάν η θερμοκρασία χώρου > θερμοστάτης χώρου το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. 

· A13 = 0 εάν η θερμοκρασία του νερού > θερμοστάτης λέβητα το σύστημα μεταβαίνει σε διαμόρφωση. 

· A13 = 1 εάν η θερμοκρασία του νερού > (θερμοστάτης λέβητα + D23) το σύστημα όταν λήξει ο χρόνος 

το T43 μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. 

Για να βγείτε από την κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές της σχετικής υστέρησης (Ih33 και Ih24) στο 

μενού Delta. Εάν: 

Θερμοκρασία δωματίου < (θερμοστάτης δωματίου - Ih33-1) ή 

θερμοκρασία νερού < (θερμοστάτης λέβητα - Ih24-1) 

το σύστημα εξέρχεται από την κατάσταση αναμονής. 

 

   13.2     ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΥΣΗΣ 
 

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης καύσης, το σύστημα επιλέγει την ισχύ καύσης μόνο του. 

Η ισχύς επιλέγεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του νερού και του συνόλου του θερμοστάτη λέβητα 

Th24: 

· Θερμοκρασία νερού ≤ Th24 - d08 το σύστημα μεταβαίνει στη μέγιστη ισχύ. 

· Th24 - d08 < θερμοκρασία νερού < Th24 η ισχύς καύσης επιλέγεται αναλογικά (όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά 

μεταξύ της θερμοκρασίας του νερού και της τιμής θερμοστάτη Th24, τόσο υψηλότερη είναι η τιμή επιλεγμένης ισχύος) 

· Θερμοκρασία νερού ≥ Th24 το σύστημα πηγαίνει σε ισχύ 1 ή αν είναι ενεργοποιημένη, σε ισχύ διαμόρφωσης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράμετρος d08 πρέπει να είναι πολλαπλάσια του αριθμού των λειτουργικών εξουσιών μείον ένα.  

Παράδειγμα: 

Θερμοστάτης λέβητα Th24 = 60 ° C, Delta d08 = 20 ° C, Ισχύς λειτουργίας = 5 

Θερμοκρασία νερού ≤ Th24 - d08 = 40 ° C το σύστημα μεταβαίνει στη μέγιστη ισχύ, δηλ. στην ισχύ 5 

Θερμοκρασία νερού ≥ Th24 = 60 ° C το σύστημα μεταβαίνει στην ισχύ 1 (ή σε ισχύ διαμόρφωσης εάν είναι 

ενεργοποιημένη) 

· Th24 - d08 < θερμοκρασία νερού < Th24 το σύστημα από 40 ° C, κάθε 5 ° C, μειώνει την ισχύ λειτουργίας του: 

 

Θερμοκρασία νερού (° C) Ισχύς 

< 40 Ισχύς 5 

40 ÷ 45 Ισχύς 4 

46 ÷ 50 Ισχύς 3 

51 ÷ 55 Ισχύς 2 

56 ÷ 60 Ισχύς 1 

≥ 60  

 

Στάδιο ισχύος = Delta d08 / (Λειτουργικές ισχύς-1) = 20/4 = 5 ° C 

 

   13.3    ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

Όταν το σύστημα φτάσει σε κανονική λειτουργία από τη φάση ανάφλεξης, η ισχύς καύσης αυξάνεται με  

καθυστέρηση ίση με το χρόνο T18 μέχρι να επιτευχθεί τελική ισχύς. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή ισχύς οι άλλες 

χειροκίνητες ή αυτόματες αλλαγές ισχύος ελέγχονται και ενεργοποιούνται  με καθυστέρηση από τον χρόνο T17. 

 

   13.4     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Όταν ξεπεραστούν οι ώρες εργασίας που ορίζονται από την παράμετρο T66, επισημαίνεται η ανάγκη να επικοινωνήστε 

με την υποστήριξη για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Το μήνυμα "SERVICE" εμφανίζεται στην 

οθόνη και το σύστημα μεταβαίνει σε κλείδωμα. Για να ξεκλειδώσετε και να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητο να επαναφέρετε τους μετρητές και να περιμένετε ένα λεπτό. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 

ρυθμίστε το T66 = 0. για να το ενεργοποιήσετε, ρυθμίστε το T66 > 0. 
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   13.5    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  2 
 

Όταν ξεπεραστούν οι ώρες εργασίας που ορίζονται από την παράμετρο T67, πρέπει να καθαρίσετε το λέβητα. Στην 

οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 'Καθαρισμός' και εκπέμπεται ένα περιοδικό ακουστικό σήμα. Για να τερματίσετε το 

σήμα, πατήστε το πλήκτρο P5 μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και περιμένετε ένα λεπτό. 

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ορίστε T67 = 0. για να το ενεργοποιήσετε, ρυθμίστε το T67 > 0. 

 

   13.6    ΒΗΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
 

Με τη λειτουργία που περιγράφεται στην παράγραφο 8.2.11, ο χρήστης αλλάζει τις ταχύτητες του ανεμιστήρα καύσης 

και τον χρόνο εργασίας του κοχλία με βήμα - 5 ÷ 5. 

Οι παράμετροι του μενού Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων P15 και P16 αντιπροσωπεύουν την ποσοστιαία τιμή της 

βαθμονόμησης και ισχύουν στις προκαθορισμένες τιμές των ταχυτήτων εργασίας και των χρόνων ενεργοποίησης του 

κοχλία. 

Παράδειγμα βαθμονόμησης του ανεμιστήρα: 

Ρ16 = 5%, Βήμα = +3 

Προεπιλεγμένες τιμές U03=1000 U04=1200 U05=1400 U06=1600 U07=1800 U11=900 

Βαθμονομημένες τιμές U03=1150 U04=1380 U05=1610 U06=1840 U07=2070 U11=1030 

 

Οι υπολογιζόμενες τιμές καθορίζονται από τις παραμέτρους Ρ14 και Ρ30 

 

Παράδειγμα βαθμονόμησης του κοχλία: 

 

Ρ15 = 10%, Στάδιο = -1 

Προεπιλεγμένες τιμές C03=2,0 C04=3,0 C05=4,0 C06=5,0 C07=6,0 C11=1,0 

Βαθμονομημένες τιμές C03=1,8 C04=2,7 C05=3,6 C06=4,5 C07=5,4 C11=0,9 

 

Οι υπολογιζόμενες τιμές καθορίζονται από τις παραμέτρους P27 και P05 

 

   13.7    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ V2 
 

Είναι δυνατό να ρυθμίσετε την έξοδο V2 (επαφές 5-6) με βάση την τιμή της παραμέτρου P44. Σε περίπτωση μη χρήσης 

ρυθμίστε την παράμετρο P44 = 0. 

 

   13.7.1    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ pellet ή ΚΟΧΛΙΑ 2 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P44 = 1, η έξοδος V2 μπορεί να ρυθμιστεί ως βαλβίδα ασφαλείας pellet ή 

κοχλία 2. Η έξοδος είναι ενεργή όταν ο κοχλίας είναι ενεργοποιημένος για λειτουργία: Αν χρησιμοποιείται ως βαλβίδα 

ασφάλειας, ο κοχλίας θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν λήξει ο χρόνος T40. Αν χρησιμοποιηθεί ο κοχλίας 2  θα 

απενεργοποιηθεί, σε σχέση με την απενεργοποίηση του πρώτου κοχλία, μόνο μετά τη λήξη του χρόνου T27 

 

Κατάσταση συστήματος Βαλβίδα ασφαλείας pellet Κοχλίας 2 

Έλεγχος ON OFF 

Ανάφλεξη, Σταθεροποίηση, 

Κανονική λειτουργία, Διαμόρφωση 

ON ON 

 

Ασφάλεια ON OFF 

Άλλες ενώσεις OFF OFF 

 

   13.7.2   ΜΟΤΕΡ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Pellet 
 

Εάν έχει οριστεί η παράμετρος P44 = 2, η έξοδος V2 έχει ρυθμιστεί ως εξωτερικός κινητήρας φόρτωσης pellet. 

Όταν ο αισθητήρας στάθμης pellet σηματοδοτεί την απουσία υλικού, η έξοδος ενεργοποιείται για φόρτωση 

της δεξαμενής. Εάν δεν επιτευχθεί το επίπεδο ρύθμισης του pellet σε χρόνο T24, το σύστημα εισέρχεται 

σε απενεργοποίηση και το μήνυμα σφάλματος Er18 εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν γεμίζετε τη δεξαμενή με το χέρι, 

μπορείτε να επαναφέρετε το σφάλμα και να ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα. 

Αν επιτευχθεί το επίπεδο pellet, η φόρτωση του υλικού συνεχίζεται για  επιπλέον χρόνο ίσο με Τ23. 
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   13.7.3    ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P44 = 3, την έξοδο v2 διαχειρίζεται ο βοηθητικός  θερμοστάτης ελέγχου Th56: Πιο 

πάνω από αυτή την τιμή τροφοδοτείται, διαφορετικά είναι απενεργοποιημένη. 

 

   13.7.4    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P44 = 4, η βοηθητική έξοδος έχει διαμορφωθεί για καθαρισμό του κινητήρα. 

Η έξοδος ενεργοποιείται από τον χρόνο T30, όταν το σύστημα φτάσει στον αριθμό των λεπτών λειτουργίας σε 

κανονική λειτουργία και διαμόρφωση ίση με Τ31. 

 

   13.7.5    ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ 2 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P44 = 5, η έξοδος V2 έχει ρυθμιστεί ως ο δεύτερος ανεμιστήρας καύσης. 

Η ισχύς του δεύτερου ανεμιστήρα είναι ίδια με τον πρώτο ανεμιστήρα. 

 

   13.7.6    ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P44 = 6, η έξοδος V2 έχει ρυθμιστεί ως ανεμιστήρας θέρμανσης. Η λειτουργία έχει ως 

ακολούθως: 

Εάν η θερμοκρασία καυσαερίων είναι υψηλότερη από τον θερμοστάτη Th07, ο ανεμιστήρας μεταβαίνει στη μέγιστη 

ισχύ (99%) Αν ο χρήστης έχει ρυθμίσει μια ισχύ διαφορετική από το μηδέν: 

- θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν η θερμοκρασία καυσαερίων είναι υψηλότερη από τον θερμοστάτη Th05. 

- στη διαμόρφωση αν ο θερμοστάτης χώρου  A11 = 0 ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, εάν A11 = 1    πηγαίνει σε 

ισχύ 1 

- στην κατάσταση αναμονής αν A03 = 0 ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, αν A03 = 1 πηγαίνει σε ισχύ 1 

- στην ανάφλεξη αν A08 = 0 ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, αν το A08 = 1 πηγαίνει σε ισχύ 1 

Αν η αυτόματη λειτουργία είναι επιλεγμένη ως λειτουργία θέρμανσης, το σύστημα επιλέγει την τροφοδοσία. 

Με την κατάλληλη ρύθμιση της παραμέτρου P06 στο μυστικό μενού προεπιλογών, είναι δυνατόν να  

διαχειριστεί την ισχύ θέρμανσης σε 3 διαφορετικές λειτουργίες: 

→ P06 = 1 (Ίδια με την ισχύ καύσης) Η ισχύς θέρμανσης είναι ίδια με την ισχύ καύσης 

→ P06 = 2 (αναλογική προς τη θερμοκρασία καυσαερίων) Το σύστημα επιλέγει τη σωστή ισχύ σύμφωνα με την 

τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας καυσαερίων, την τιμή του θερμοστάτη Th05 και παράμετρο D04 (που πρέπει να είναι 

πολλαπλάσιο του αριθμού των εξουσιών μείον ένα). 

παράδειγμα: 

Th05 = 60 ° C, Delta D04 = 100 ° C, Αριθμός λειτουργικών δυνάμεων = 5 

· Θερμοκρασία καυσαερίων < Th05 ο ανεμιστήρας θέρμανσης είναι απενεργοποιημένος. 

Θερμοκρασία καυσαερίων > Th05 + D04 = 160 ° C το σύστημα μεταβαίνει στη μέγιστη ισχύ, δηλ. Ισχύ 5. 

Th05 < θερμοκρασία καυσαερίων < Th05 + D04 Το σύστημα αρχίζει από 60 ° C, και κάθε 25 ° C μείον έναν αυξάνει την 

ισχύ λειτουργίας: 

 

Θερμοκρασία καυσαερίων (° C) < 60 60 ÷ 84 85 ÷ 109 110 ÷ 134 135 ÷ 159 ≥ 160 

Ισχύς OFF Ισχύς 1 Ισχύς 2 Ισχύς 3 Ισχύς 4 Ισχύς 5 

 

Στάδιο ισχύος = Delta D04 / (Λειτουργικές ισχύς-1) = 25 ° C 

 →  P06 = 3 (αναλογική σε θερμοκρασία δωματίου) 

Το σύστημα επιλέγει την ισχύ θέρμανσης σύμφωνα με την τιμή της θερμοκρασίας χώρου, του θερμοστάτη Th05 και 

της παραμέτρου D05 (το D05 πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του αριθμού των δυνάμεων μείον ένα). 

Παράδειγμα: 

Θερμοστάτης δωματίου = 30 ° C, Delta D05 = 12 ° C, Αριθμός λειτουργικών δυνάμεων Ρ03 = 5 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος ≤ θερμοστάτη περιβάλλοντος - D05 = 18 ° C ο ανεμιστήρας θέρμανσης φτάνει στη 

μέγιστη ισχύ (ισχύς 5) 

Θερμοκρασία δωματίου > θερμοστάτης χώρου - D05 η ισχύς του ανεμιστήρα θέρμανσης αρχίζει από 18 ° C, και κάθε 3 

° C, μείον έναν μειώνει την ισχύ: 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (° C) < 18 18 ÷ 20 21 ÷ 23 24 ÷ 26 27 ÷ 29 

Ισχύς Ισχύς 5 Ισχύς 4 Ισχύς 3 Ισχύς 2 Ισχύς 1 

Στάδιο ισχύος = Delta D05 / (Λειτουργικές ισχύς-1) = (12/4) = 3 ° C 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν A19 = 0 και P06 = 3 και η ρυθμισμένη ισχύς θέρμανσης είναι αυτόματη, η ισχύς θέρμανσης θα είναι 

η ίδια με την ισχύ καύσης. 
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   13.8     ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 
 

Είναι δυνατή η διαμόρφωση της βοηθητικής εξόδου (επαφές 19-20-21) με βάση την τιμή της παραμέτρου P48. Σε 

περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ρυθμίστε την παράμετρο Ρ48 = 0. Η έξοδος είναι με ελεύθερες επαφές. 

 

                                                        
 

   13.8.1    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή ΚΟΧΛΙΑ 2 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P48 = 1, η βοηθητική έξοδος είναι διαμορφωμένη ως βαλβίδα ασφαλείας pellet ή 

κοχλία 2 

Είναι απαραίτητο να τροφοδοτήσετε την έξοδο. Για τη λειτουργία της, βλ. Κεφάλαιο 13.7.1. 

 

   13.8.2    ΜΟΤΕΡ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Pellet 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P48 = 2, η βοηθητική έξοδος είναι διαμορφωμένη ως κινητήρας φόρτωσης pellet. 

Είναι απαραίτητο να τροφοδοτήσετε την έξοδο. Για τη λειτουργία της, βλ. Κεφάλαιο 13.7.2. 

 

   13.8.3   ΕΞΟΔΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P48 = 3, η βοηθητική έξοδος ελέγχεται από τον θερμοστάτη Th56. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει τη συγκατάθεσή σας σε ένα εξωτερικό σύστημα (για παράδειγμα, ένα λέβητα) 

ή, εάν τροφοδοτηθεί όπως φαίνεται παραπάνω, για τον έλεγχο μιας βαλβίδας ή άλλης συσκευής. Εάν η θερμοκρασία 

του νερού στο λέβητα υπερβαίνει την τιμή του θερμοστάτη Th56 εξασφαλίζεται τάση μεταξύ των επαφών 19-21, αν η 

θερμοκρασία του νερού στο λέβητα είναι μικρότερη από την τιμή του θερμοστάτη Th56, εξασφαλίζεται μια τάση 

μεταξύ των επαφών 19-20. 

 

   13.8.4    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος P48 = 4, η βοηθητική έξοδος έχει διαμορφωθεί ως κινητήρας καθαρισμού. 

Είναι απαραίτητο να τροφοδοτήσετε την έξοδο. Για τη λειτουργία του, βλ. Κεφάλαιο 13.7.4 

 

   13.9   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 

Όταν ο λέβητας είναι με ταχύτητα, το σύστημα προχωρεί αυτόματα στη διαδικασία περιοδικού καθαρισμού 

στάχτης. Σε χρονικά διαστήματα ίσα με τον χρόνο T07 (λεπτά), η ισχύς καύσης του περιοδικού καθαρισμού, 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παραμέτρους C09 και U09 και σε διάρκεια χρόνου T08 (δευτερόλεπτα). 

 

   13.10   ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΕΡΑ 
 

Ο ρυθμιστής πρωτογενούς αέρα ανιχνεύει την ταχύτητα του αέρα εισαγωγής και, με βάση αυτή την ένδειξη, ρυθμίζει 

την παροχή του συστήματος. Είναι ενεργή σε Κανονική λειτουργία και Διαμόρφωση. Για τη σωστή χρήση του 

ρυθμιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα και απενεργοποιήστε τον ελεγκτή (A24 = 0). Στη λειτουργία Κανονική λειτουργία και 

Διαμόρφωση ελέγξτε την ταχύτητα αέρα καύσης για όλες τις ισχύουσες δυνάμεις. 

2. Αφού βρείτε τις βέλτιστες τιμές ταχύτητας αέρα για κάθε ισχύ του συστήματος, διαμορφώστε τον ρυθμιστή. 

Ρύθμιση: 

*   Οι ελάχιστες τιμές ταχύτητας αέρα που επιτρέπονται για κάθε ισχύ (παράμετροι FL22, FL23, FL24, 

FL25, FL26, FL27, FL28, FL30). 

*   Οι μέγιστες τιμές ταχύτητας αέρα που επιτρέπονται για κάθε ισχύ (παράμετροι FL42, FL43, FL44, 

FL45, FL46, FL47, FL48, FL50). 



 

 40 

*   Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της ρύθμισης καύσης (παράμετρος T19, θεωρώντας ότι όσο 

μικρότερη είναι αυτή τη φορά, τόσο λιγότερες αναγνώσεις λαμβάνονται από το σύστημα). 

*   Ο χρόνος αναμονής με τον ρυθμιστή από το ελάχιστο ή το μέγιστο εύρος πριν ενεργήσετε σε άλλο 

εξάγει ή σηματοδοτεί την αποτυχημένη ρύθμιση (παράμετρος T20). 

*   Χρόνος αναμονής πριν από την έναρξη της πρώτης ρύθμισης (σταθεροποίηση συστήματος, παράμετρος 

     T80). 

*   Ο τύπος ρύθμισης καύσης που πρέπει να πραγματοποιηθεί (παράμετρος A24): 

Ενεργοποιήσεις    (Α24) Τυπολογία 

0 Έλεγχος απενεργοποίησης 

1 Ρύθμιση ανεμιστήρα καύσης 

2 Ανεμιστήρας καύσης + Ρύθμιση κοχλία 

3 Ρύθμιση του κοχλία 

4 Ρύθμιση κοχλία + ανεμιστήρας καύσης 

*   Τα ελάχιστα και τα μέγιστα εύρη ρύθμισης για κάθε έξοδο: 

Έξοδος Ελάχιστη προσαρμογή  Μέγιστη προσαρμογή 

Ανεμιστήρας καύσης U22, U23, U24, U25, U26, U27, 
U30 

U42, U43, U44, U45, U46, U47, 
U50 

Κοχλίας C22, C23, C24, C25, C26, C27, 
C30 

C42, C43, C44, C45, C46, C47, 
C50 

 

Το μέγεθος του βήματος προσαρμογής σε σχέση με κάθε έξοδο: 

Βήμα προσαρμογής Παράμετρος 

Ανεμιστήρας καύσης Βήμα προσαρμογής U60 

Κοχλίας Βήμα προσαρμογής C60 

 

*    Η προτεραιότητα του κανονισμού σχετικά με τις επιλεγμένες εξόδους (η λειτουργία είναι ενεργή μόνο εάν έχει γίνει 

μια διαμόρφωση του A24 με επιλεγμένες δύο ρυθμιζόμενες εξόδους): 

-    Ρυθμίζοντας την παράμετρο A31 = 0, ο ρυθμιστής αρχίζει να ρυθμίζει την πρώτη έξοδο, μεταβαίνει σε 

περίπτωση ανάγκης στην επόμενη, αλλά στη συνέχεια πάντα επιστρέφει στην πρώτη. 

-    Ρυθμίζοντας την παράμετρο A31 = 1, ο ρυθμιστής αρχίζει να ρυθμίζει την πρώτη έξοδο, μεταβαίνει σε 

περίπτωση ανάγκης για την επόμενη και παραμένει στην τελευταία ρυθμιζόμενη. 

 

Λειτουργία συστήματος σε περίπτωση μη επιτυχημένης ρύθμισης της εξόδου: 

-    Ρυθμίζοντας την παράμετρο A25 = 0, σε περίπτωση αποτυχημένης ρύθμισης, της επιλεγμένης εξόδου 

συνεχίζει να λειτουργεί με τις τελευταίες τιμές που υπολογίζονται από τον ρυθμιστή. 

-    Ρυθμίζοντας την παράμετρο A25 = 1, σε περίπτωση αποτυχημένης ρύθμισης, ο ρυθμιστής αρχικοποιείται και 

επανεκκινεί για μια νέα προσπάθεια ρύθμισης. 

-    Ρυθμίζοντας την παράμετρο A25 = 2, σε περίπτωση αποτυχημένης ρύθμισης, ο ρυθμιστής είναι απενεργοποιημένος 

και οι επιλεγμένες έξοδοι συνεχίζουν να λειτουργούν με τις εργοστασιακές παραμέτρους και εμφανίζεται στην οθόνη το 

σφάλμα Er17. 

3. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα με ενεργοποιημένο τον ρυθμιστή. 

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα με ενεργοποιημένο τον ρυθμιστή. 

Η πρώτη παρέμβαση στο σύστημα για τη σταθεροποίηση της καύσης θα πραγματοποιηθεί μετά από χρόνο αναμονής 

ίσο με τιμή Τ80. Ο θερμορυθμιστής σε αυτό το σημείο διαβάζει την ταχύτητα του αέρα για ένα χρόνο ίσο με το T19, 

μετά από την οποία επαληθεύει ότι αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής που αντιστοιχεί 

στη δύναμη  σε χρήση από το σύστημα. Αν η τιμή βρίσκεται εντός του εύρους τιμών, η ισχύς καύσης των διαφόρων 

εξόδων παραμένει η τρέχουσα, διαφορετικά το σύστημα θα ρυθμίσει την ισχύ των επιλεγμένων εξόδων με βάση την 

τιμή της παραμέτρου A24. Οι προσαρμογές δρουν στις εξόδους ως εξής: 

*   Η ένδειξη ταχύτητας αέρα είναι χαμηλότερη από την προκαθορισμένη περιοχή η ταχύτητα του ανεμιστήρα καύσης 

αυξάνεται κατά την τιμή U60. Η ταχύτητα του κοχλία μειώνεται κατά την τιμή C60. 

*   Η ένδειξη ταχύτητας αέρα είναι μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη περιοχή η ταχύτητα του ανεμιστήρα καύσης 

μειώνεται κατά την τιμή U60 , η ταχύτητα του κοχλία αυξάνεται κατά την τιμή C60. 

Η λειτουργία του ρυθμιστή μπορεί να χωριστεί σε δύο τρόπους: 

*   Ρύθμιση μίας μόνο εξόδου (A24 = 1 ή 3) ο ρυθμιστής τροποποιεί την ισχύ μιας μόνο εξόδου και αν κατορθώσει να τη 

διατηρήσει εντός ορίων το σύστημα λειτουργεί σωστά. Εάν, από την άλλη πλευρά, επιτευχθεί η ελάχιστη ή η μέγιστη 

τιμή για ρυθμιζόμενη έξοδο χωρίς να εμπίπτει στα όρια ταχύτητας αέρα, το σύστημα περιμένει μια στιγμή ίση με το 

Τ20, μετά το οποίο, εάν A25 = 0 ο ελεγκτής συνεχίζει με τα τρέχοντα δεδομένα, αν A25 = 1  επαναφορά και 

επανεκκίνηση από την αρχή, αν το A25 = 2 σβήνει , απενεργοποιείται και εμφανίζεται το Er17. 

*   Ρύθμιση δύο εξόδων (A24 = 2 ή 4) ο ρυθμιστής αλλάζει την ισχύ της κύριας εξόδου και αν κατορθώσει να τη 

διατηρήσει εντός των ορίων η προκαθορισμένη ρύθμιση δεν ρυθμίζει τη δεύτερη έξοδο. Αν αντίθετα φθάσουμε στην 

ελάχιστη ή μέγιστη τιμή για την κύρια έξοδο χωρίς να ρυθμίσουμε εντός των ορίων την ταχύτητα ροής αέρα, το 

σύστημα περιμένει για χρόνο ίσο με T20 μετά τον οποίο ο ρυθμιστής μεταβαίνει για να ρυθμίσει τη δεύτερη έξοδο. Εάν 
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η ταχύτητα εξόδου φθάσει την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή πάλι, χωρίς να φτάσει η ταχύτητα ροής αέρα στα όρια, το 

σύστημα περιμένει για χρόνο ίσο με Τ20  Αν A25 = 0 ο ελεγκτής συνεχίζει με τα τρέχοντα δεδομένα. Αν A25 = 1 

επαναφέρει και ξεκινάει από την αρχή. Αν A25 = 2  απενεργοποιείται και εμφανίζεται το σφάλμα Er17 

4 Αν ο ρυθμιστής ροής αέρα διακοπεί από τυχαίο συμβάν που το αναγκάζει να αλλάξει την καύση, όπως π.χ. περιοδικός 

καθαρισμός, τότε, όταν το σύστημα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, ο ρυθμιστής θα περιμένει για ένα 

περίοδο ίση με το T80 πριν από την πρώτη παρέμβαση. 

5. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα Er39 ο αισθητήρας έχει υποστεί ζημιά, η ρύθμιση απενεργοποιείται και οι 

έξοδοι θα λειτουργούν με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

6. Αν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα Er42 η μέγιστη ροή αέρα ξεπεράστηκε (FL40) και το σύστημα πηγαίνει 

στο ΜΠΛΟΚ. 

7. Εάν ο αισθητήρας ροής αέρα είναι ενεργοποιημένος για κανονική λειτουργία και ο χρόνος T01 δεν έχει ρυθμιστεί στο 

μηδέν, και εάν η ροή ανιχνευθεί στο το τέλος του ελέγχου να είναι μικρότερο από FL20 το σύστημα πηγαίνει στην 

κατάσβεση και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Er41. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν οι καθορισμένες τιμές του κοχλία και του ανεμιστήρα αλλάξουν κατά τη βαθμονόμηση, ο ελεγκτής θα 

εξετάσει νέες τιμές που λαμβάνονται ως αρχικές τιμές για τη διαχείριση της καύσης. 

 

   13.10.1    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Σε περίπτωση έλλειψης τάσης τροφοδοσίας, το σύστημα αποθηκεύει τα πιο σημαντικά δεδομένα λειτουργίας. 

Με την επιστροφή της τάσης τροφοδοσίας, το σύστημα αξιολογεί τα αποθηκευμένα δεδομένα και: 

 Εάν η έλλειψη είναι μικρότερη από 60 δευτερόλεπτα το σύστημα επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία ήταν 

προηγουμένως. 

 Εάν το σύστημα ήταν σε κατάσταση Λειτουργίας και η έλλειψη τάσης είναι μικρότερη από 50 λεπτά και μεγαλύτερη 

από 60 δευτερόλεπτα, το σύστημα επιστρέφει στην Ανάκτηση ανάφλεξης 

 Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας τάσης τροφοδοσίας, τα συστήματα μπαίνουν στο ΜΠΛΟΚ με μήνυμα 

σφάλματος Er15. 

 

   13.10.2   ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 
 

Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της φάσης ανάφλεξης (μετά τη φάση προθέρμανσης) από 

μια εξωτερική συσκευή ή εσωτερικό χρονοδιακόπτη, πηγαίνει πραγματικά σε σβήσιμο όταν μπαίνει στην κατάσταση 

λειτουργίας στο τέλος της ανάφλεξης. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "OFF-DEL". 

Αν παρουσιαστεί σφάλμα, το σύστημα πηγαίνει αμέσως στο σβήσιμο. Αν πιέσετε το πλήκτρο P1 ή K1 

είναι πιθανό να πάρετε αμέσως το σύστημα στο σβήσιμο ή στην ανάφλεξη. 
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   13.11    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Με την κατάλληλη ρύθμιση της παραμέτρου P26, μπορείτε να επιλέξετε τη διαμόρφωση του υδραυλικού συστήματος 

που θεωρείτε καταλληλότερο. 

Σύστημα κυκλοφορητή συστήματος για θερμοστάτη δωματίου / αισθητήρα: 

*    Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εάν η θερμοκρασία του νερού είναι μεγαλύτερη από τον θερμοστάτη Th19 

*    Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα 4. Στα συστήματα 0 και 2, εάν υπάρχει ζήτηση για νερό χρήσης 

ο κυκλοφορητής δεν έχει μπλοκαριστεί και εάν είχε προηγουμένως αποκλειστεί, ενεργοποιείται ξανά. 

Ηλεκτρικές συνδέσεις: 

P1 = κυκλοφορητής  → επαφή 7 – 8  P2 = κυκλοφορητής P2 ή υδραυλική βαλβίδα → επαφές 22 - 23 - 24 

Για την έξοδο P2 Off είναι εγγυημένη η τάση μεταξύ των επαφών 22-23, για την έξοδο P2 Σε εγγυημένη εγγύηση 

τάση μεταξύ των ακίδων 22-24 

S1 = αισθητήρας λέβητα → επαφές 31 – 32  S2 = αισθητήρας δοχείου αδρανείας → επαφές 34-35, FL = διακόπτης ροής 

→ επαφές 34-35. 

 

                                                                        ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   0 

 

Ρυθμίζοντας την παράμετρο P26 = 0, επιλέγεται η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχήμα 1 και στο σχήμα 2. 

 
                                                                              

                                                                             Θέρμανση 

Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται πάνω από τον θερμοστάτη Th20. Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, 

ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής αν η θερμοκρασία του νερού πέφτει κάτω από τον θερμοστάτη Th18. Αν η 

θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21 για λόγους ασφαλείας ο κυκλοφορητής είναι πάντα 

ενεργός. 

                                                                           Νερό χρήσης 

Όταν υπάρχει ζήτηση για νερό χρήσης και η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη 

Th19 ή η θερμοκρασία νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th20 η βαλβίδα είναι ενεργή. Εάν η 

θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21, η βαλβίδα μεταβαίνει στο σύστημα. Παράδειγμα: 

Th18 = 5 ° C, Th19 = 40 ° C, Th20 = 30 ° C, Th21 = 70 ° C 

 

Θερμοκρασία νερού Ροή Τρόπος Βαλβίδα Ρ2 Κυκλοφορητής Ρ1 

T < 5°C   Σύστημα (OFF) ON 

5°C ≤ T< 30°C   Σύστημα (OFF) OFF 

30°C ≤ T< 40°C   Ανακυκλοφορία 

(ΟΝ) 

ON 

 
40°C ≤ T< 70°C 

Ανοιχτό Χειμώνας Σύστημα (OFF) ON 

Καλοκαίρι OFF 

  Ανακυκλοφορία 

(ΟΝ) 

ON 

T≥70°C   Σύστημα (OFF) ON 
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                                                                             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   1 

 

Με τη ρύθμιση της παραμέτρου P26 = 1, η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχήμα 3 ή στο σχ.4 

 

 
                                                                             Θέρμανση 

Ο κυκλοφορητής P1 ενεργοποιείται πάνω από το θερμοστάτη ενεργοποίησης κυκλοφορητή Th19. Όταν υπάρχει αίτημα 

για νερό χρήσης ο κυκλοφορητής είναι μπλοκαρισμένος. Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, ο κυκλοφορητής 

ενεργοποιείται σε περίπτωση θερμοκρασίας του νερού κάτω από τον θερμοστάτη Th18.  

Αν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21 για λόγους ασφαλείας ο κυκλοφορητής  είναι 

πάντα ενεργός. 

                                                                           

                                                                        

                                                                            Νερό χρήσης 

Όταν υπάρχει ζήτηση για νερό χρήσης και η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη 

Th19 ή η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th20 ο κυκλοφορητής P2 είναι ενεργός 

. Για λόγους ασφαλείας, εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21, ο κυκλοφορητής P2 

απενεργοποιείται. 

Παράδειγμα: 

Th18 = 5 °C, Th19 = 40 °C, Th20 = 30 °C, Th21 = 70 °C 

 
Θερμοκρασία νερού Ροή Τρόπος Κυκλοφορητής Ρ1 Κυκλοφορητής Ρ2 

T < 5°C   OFF ON 

5°C ≤ T< 30°C   OFF OFF 

30°C ≤ T< 40°C   ON OFF 

 
40°C ≤ T< 70°C 

Ανοιχτό Χειμώνας OFF ON 

Καλοκαίρι OFF 

Κλειστό  ON OFF 

T≥70°C   OFF ON 
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                                                                       ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    2 

 

Ρυθμίζοντας την παράμετρο P26 = 2, επιλέγεται η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχήμα 5: 

 

                                    
                                                                                Θέρμανση 

Ο κυκλοφορητής P1 ενεργοποιείται αν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα ξεπεράσει την τιμή του θερμοστάτη Th20 

και η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα δεν υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη λέβητα Th58 και τη διαφορά  

θερμοκρασίας που διαβάζεται μεταξύ του αισθητήρα S1 και τον ανιχνευτή S2 είναι υψηλότερη από τον θερμοστάτη 

Th57. Ο κυκλοφορητής είναι ενεργός ακόμη και αν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του 

θερμοστάτη Th19. Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του 

νερού πέσει κάτω από τον θερμοστάτηTH18. Εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21 για 

λόγους ασφαλείας, ο κυκλοφορητής είναι πάντα ενεργός. 

 

                                                                             Νερό χρήσης 

Η βαλβίδα περιστρέφεται προς το δοχείο αδρανείας εάν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα δεν υπερβεί την τιμή του  

θερμοστάτη Th58 και η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα ξεπερνούν την τιμή του θερμοστάτη Th20. Για λόγους 

ασφαλείας, εάν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21  

η βαλβίδα απενεργοποιείται. 

Παράδειγμα: 

Th18 = 5 °C, Th19 = 65 °C, Th20 = 50 °C, Th21 = 70 °C, Th57 = 5 °C, Th58 = 55 °C 

 
Θερμ.αισθητήρα S1 Θερμ.αισθητήρα S2 Τρόπος Διαφορικό Βαλβίδα Ρ2 Κυκλοφορητής 

Ρ1 

T < 5°C    Σύστημα (OFF) ON 

5°C < T< 50°C    Σύστημα (OFF) OFF 

 
 

50°C < T< 65°C 

T < 55°C  < 5°C Σύστημα (OFF) OFF 

 ≥ 5°C Ανακυκλοφορία (ON) ON 

 

T > 55°C 

 < 5°C Σύστημα (OFF) OFF 

Χειμώνας ≥ 5°C Σύστημα (OFF) OFF 

Καλοκαίρι ≥ 5°C Ανακυκλοφορία (ON) ON 

 
 

65°C < T< 70°C 

T < 55°C  < 5°C Σύστημα (OFF) OFF 

 ≥ 5°C Ανακυκλοφορία (ON) ON 

 
T > 55°C 

Χειμώνας  Σύστημα (OFF) ON 

Καλοκαίρι < 5°C Σύστημα (OFF) OFF 

Καλοκαίρι ≥ 5°C Ανακυκλοφορία (ON) ON 

T>70°C    Σύστημα (OFF) ON 
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                                                                            ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    3 

 

Ρυθμίζοντας την παράμετρο P26 = 3, επιλέγεται η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχήμα 6: 

 

                                             
                                                                                  Θέρμανση 

Ο κυκλοφορητής P1 ενεργοποιείται πάνω από το θερμοστάτη Th19 εάν η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που 

διαβάζεται από τους αισθητήρες S1 και από τον αισθητήρα S2 είναι χαμηλότερο από τον θερμοστάτη Th57 ή το νερό 

του λέβητα έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία (θερμοστάτης Th58 του λέβητα). 

Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω 

από Th18 ή για λόγους ασφαλείας, εάν υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21. 

 

                                                                               Νερό χρήσης  

Ο κυκλοφορητής P2 πρέπει να δώσει ζεστό νερό μέσα στο δοχείο αδρανείας. Θα είναι εφικτό μόνο αν η θερμοκρασία 

του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th20 και τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που διαβάζεται 

από τον ανιχνευτή S1 και τον ανιχνευτή S2 είναι μεγαλύτερη από τον θερμοστάτη Th57. Για λόγους ασφαλείας, εάν η 

θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21 ο κυκλοφορητής P2 απενεργοποιείται. 

Παράδειγμα: 

Th18 = 5 °C, Th19 = 65 °C, Th20 = 50 °C, Th21 = 70 °C, Th57 = 5 °C, Th58 = 55 °C 
Θερμ.αισθ.S1 Θερμ.αισθ.S2 Τρόπος Διαφορικό Κυκλ/της Ρ2 Κυκλ/της Ρ1 

T < 5°C    OFF ON 

5°C < T< 50°C    OFF OFF 

 

 
50°C < T< 65°C 

T < 55°C  < 5°C OFF OFF 

 ≥ 5°C ON OFF 

 
T > 55°C 

 < 5°C OFF OFF 

Χειμώνας ≥ 5°C OFF OFF 

Καλοκαίρι ≥ 5°C ON OFF 

 

 
65°C < T< 70°C 

T < 55°C  < 5°C OFF OFF 

 ≥ 5°C ON OFF 

 

T > 55°C 

Χειμώνας  OFF ON 

Καλοκαίρι < 5°C OFF OFF 

Καλοκαίρι ≥ 5°C ON OFF 

T>70°C    OFF ON 
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                                                                   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    4 

 

Ρυθμίζοντας την παράμετρο P26 = 4, η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχ.7 

 

                                                       
                                                            Φόρτωση δοχείου αδρανείας 

 

Εάν η θερμοκρασία στο λέβητα είναι υψηλότερη από τον θερμοστάτη ενεργοποίησης κυκλοφορητή Th19, το σύστημα 

θερμαίνει το νερό του δοχείου αδρανείας εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ανιχνευτών (θερμοκρασία στο λέβητα 

μείον τη θερμοκρασία στο δοχείο αδρανείας μεγαλύτερη από το διαφορικό θερμοστάτη Th57). Για λόγους ασφαλείας, 

εάν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21 ο κυκλοφορητής είναι 

ενεργοποιημένος. 

Παράδειγμα: 

Th19 = 40 °C, Th21 = 70 °C, Th57 = 5 °C 
Θερμοκρασία αισθητήρα S1 Διαφορικό Κυκλοφορητής P1 

T < 5°C  ON 

T < 40°C  OFF 

T ≥ 40°C < 5°C OFF 

≥ 5°C ON 

T ≥ 70°C  ON 

 

                                                                        ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    5 

 

Με τη ρύθμιση της παραμέτρου P26 = 5 επιλέγεται η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχήμα 8: 

                                        

                                            
 

                                                                              Θέρμανση 

Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται πάνω από το θερμοστάτη ενεργοποίησης κυκλοφορητή Th19. 

Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω 

από τον θερμοστάτη Th18. Εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή του θερμοστάτη Th21 για λόγους ασφαλείας 

ο κυκλοφορητής είναι πάντα ενεργός. 

 

                                                                            Νερό χρήσης 

Όταν υπάρχει αίτημα για ζεστό νερό χρήσης, το σύστημα σταματά τον κυκλοφορητή.      

Παράδειγμα: 

Th18 = 5 °C, Th19 = 40 °C, Th21 = 70 °C 
Θερμοκρασία νερού Τρόπος Ροή Κυκλοφορητής 

T < 5°C   ON 

5°C < T< 40°C   OFF 

 
40°C < T< 70°C 

Καλοκαίρι  OFF 

Χειμώνας Κλειστό OFF 

Χειμώνας Ανοιχτό ON 

T>70°C   ON 
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                                                                   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ    6 

 

Ρυθμίζοντας την παράμετρο P26 = 6, επιλέγεται η διαμόρφωση που φαίνεται στο σχήμα 9: 

 

                                        
                                                                                       

                                                                             

 

                                                                           Θέρμανση 

Ο κυκλοφορητής P2 ενεργοποιείται πάνω από τον θερμοστάτη Th19 εάν δεν υπάρχει ζήτηση για νερό χρήσης. 

Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, ο κυκλοφορητής P2 ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του νερού πέσει 

κάτω από τον θερμοστάτη Th18 ή εάν πάει ποιό πάνω από την τιμή του θερμοστάτη Th21. 

 

                                                                         Νερό χρήσης 

Ο κυκλοφορητής P1 ενεργοποιείται πάνω από τον θερμοστάτη Th20. Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, 

ενεργοποιείται η αντλία P2 αν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από τον θερμοστάτη Th18. 

Παράδειγμα: 

Th18 = 5 °C, Th19 = 40 °C, Th20 = 30 °C, Th21 = 70 °C 

Θερμ.αισθητήρα S1 Ροή Τρόπος Κυκλοφορητής 1 Κυκλοφορητής 2 

T < 5°C   ΟΝ ON 

5°C ≤ T< 30°C   OFF OFF 

30°C ≤ T< 40°C   ΟΝ OFF 

 
40°C ≤ T< 70°C 

Κλειστό  ΟΝ OFF 

Ανοιχτό Χειμώνας ΟΝ ON 

Καλοκαίρι ΟΝ OFF 

T ≥ 70°C   ΟΝ ON 

 

   13.11.1    Βηματική λειτουργία του κυκλοφορητή 
 

Εάν έχει ρυθμιστεί η παράμετρος A15 = 1, έχει ρυθμιστεί η βηματική λειτουργία του κυκλοφορητή (έξοδος P / V3 

συνδέεται στις επαφές 7-8). Αν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί το θερμοστάτη ενεργοποίησης κυκλοφορητή Th19, ο 

κυκλοφορητής είναι ενεργοποιημένος για  ώρα Τ12. Στο τέλος αυτού του χρόνου ο θερμοστάτης κυκλοφορητή 

αυξάνεται κατά την τιμή της παραμέτρου d06. Η τιμή του νέου θερμοστάτη κυκλοφορητή γίνεται Th19 * = Th19 + d06. 

Εάν η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από αυτό το νέο θερμοστάτη κυκλοφορητή Th19 *, η αντλία σβήνει μέχρι την 

επίτευξη του θερμοστάτη Th19 *. Μόλις ξεπεραστεί αυτή η τιμή, η αντλία θα ενεργοποιηθεί ξανά για ένα χρονικό 

διάστημα T12. 

Στο τέλος του χρονοδιακόπτη T12 ο θερμοστάτης κυκλοφορητή αυξάνεται ξανά με d06. Η νέα τιμή του 

θερμοστάτη κυκλοφορητή γίνεται Th19 ** = Th19 * + d06. Αυτή η διαδικασία αύξησης του θερμοστάτη του 

κυκλοφορητή επαναλαμβάνεται μέχρι την τιμή (Θερμοστάτης λέβητα - d07). Όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί 

αυτό, ο κύκλος βημάτων τελειώνει και η λειτουργία της αντλίας εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου Α23. Εάν: 

*    A23 = 0 ο θερμοστάτης κυκλοφορητή Th19 παραμένει στην τελευταία υποτιθέμενη τιμή. 

*    A23 = 1 ο θερμοστάτης κυκλοφορητή Th19 επιστρέφει στην αρχική τιμή.  

Εάν η θερμοκρασία του νερού πάει πιο πίσω από Th19, ο κύκλος βήματος επαν-ενεργοποιείται. 
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   13.11.2    Λειτουργία αντι-κλειδώματος κυκλοφορητή και βαλβίδας 
 

Εάν ο κυκλοφορητής παραμείνει απενεργοποιημένος για ένα χρονικό διάστημα T42, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται 

για το χρονικό διάστημα T41. Αν η βαλβίδα παραμένει ανενεργή για ένα χρονικό διάστημα T42, ενεργοποιείται για ένα 

χρονικό διάστημα T46. 

 

       13.11.3 Λειτουργία υγειονομικής λειτουργίας 
 

Σε υδραυλικά συστήματα στα οποία υπάρχει ο διακόπτης ροής, εάν υπάρχει ζήτηση νερού χρήσης, ενεργοποιείται η 

λειτουργία υγειονομικής λειτουργίας. Ο θερμοστάτης λέβητα γίνεται ίσος με την τιμή του θερμοστάτη Th21 μείον 3° 

και η καύση ελέγχεται από αυτή την αξία. Όταν δεν υπάρχει πλέον αίτημα, η λειτουργία υγειονομικής λειτουργίας λήγει 

στο τέλος του χρόνου T68. 

 

13.12    Επιλογή αισθητήρα πίεσης 

 

Με την κατάλληλη ρύθμιση της παραμέτρου P20, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αισθητήρα πίεσης νερού που θα 

χρησιμοποιήσετε. Εάν: 

 
 

   13.13    Διαχείριση της διακοπής ρεύματος 
 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το σύστημα αποθηκεύει πολλαπλά δεδομένα λειτουργίας 

Σημαντικό: Όταν επιστρέφει η τάση δικτύου, το σύστημα αξιολογεί τα αποθηκευμένα δεδομένα όπως: 

*  Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος για λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, το σύστημα επιστρέφει στην κατάσταση στην 

οποία βρισκόταν προηγουμένως 

*  Εάν το σύστημα ήταν σε κατάσταση Λειτουργίας και δεν υπήρχε τάση για χρονικό διάστημα μεταξύ 1 έως 50 

λεπτών, το σύστημα μεταβαίνει σε ανάκτηση ανάφλεξης. 

*  Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για περισσότερο από 50 λεπτά, το σύστημα μεταβαίνει σε κλείδωμα με σφάλμα 

Er15. 
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14    Τεχνικά στοιχεία 
 

  Κωδικός θερμο-ρυθμιστή:SY250  

  Αναθεώρηση 0.2                                                       Ημερομηνία 13-02-2012  

¨ Τροφοδοσία 230Vac 50/60 Hz με ασφάλεια προστασίας  5A 

¨ Πίνακας ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη LCD 

¨ Διαχείριση της ανάφλεξης και διακοπής του λέβητα 

¨ Ρολόι συστήματος με προγραμματισμό 

¨ Ρύθμιση θερμοστάτη καυσαερίων 

¨ Ενεργοποίηση τροφοδοσίας ισχύος κοχλία 

¨ Ενεργοποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

¨ Ρύθμιση ανεμιστήρα θέρμανσης 

¨ Ενεργοποίηση παροχής ισχύος κυκλοφορητή 

¨ Ενεργοποίηση παροχής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 

¨ Ενεργοποίηση τροφοδοσίας βοηθητικής εξόδου 

¨ Ρύθμιση ανεμιστήρα καύσης 

¨ Ρύθμιση λειτουργίας διαμόρφωσης και αναμονής 

¨ Λειτουργίες ασφαλείας και συναγερμού 

¨ Αναφορά λειτουργιών και κατάστασης συστήματος 

¨ Αισθητήρας καυσαερίων 

¨ Αισθητήρας πίεσης νερού 

¨ Αισθητήρας περιβάλλοντος 

¨ Αισθητήρας στάθμης pellet 

¨ Αισθητήρας μέτρησης ροής 

¨ Επαφή εισόδου διακόπτη ροής 

¨ Διακόπτης πίεσης υψηλής τάσης 

¨ Εξωτερικός θερμοστάτης επαναφοράς 

                                                            

ΕΙΣΟΔΟΙ 

Θερμοστοιχείο Κ T = 0 – 500 °C  2 Conn.  

Αισθητήρας χώρου Αναλογικός  NTC  T = 0 – 50 °C 2 Conn. 

Αισθητήρας λέβητα Αναλογικός  NTC  T = 0 – 110 °C 2 Conn. 

Αισθητήρας καυσαερίων Αναλογικός  NTC  T = 0 – 110 °C 2 Conn. 

Διακόπτης πίεσης (HV)  N. C. 2 Conn. 

Θερμοστάτης ασφαλείας (HV)  N. C. 2 Conn. 

Διακόπτης ροής ON/OFF N. A. 2 Conn. 

Αισθητήρας ροής αέρα Αναλογικός F = 0 – 20 m/s 3 Conn. 

Αισθητήρας πίεσης Αναλογικός P = 0 – 3 bar 3 Conn. 

Κωδικοποιητής * Ψηφιακός  3 Conn. 

Αισθητήρας Pellet ON/OFF N.C. 3 Conn. 

 

ΕΞΟΔΟΙ (μέγιστο φορτίο 5 A) 

Ανεμιστήρας καύσης Με ρύθμιση στροφών Γραμμή τροφοδοσίας (Μέγιστο 0.8 Α) 2 Conn. 

Κοχλίας ON/OFF Με μειωτήρα Γραμμή τροφοδοσίας (Μέγιστο 0.8 Α) 2 Conn. 

Αντίσταση ON/OFF με relay Γραμμή τροφοδοσίας (Μέγιστο 2.0 Α) 2 Conn. 

Έξοδος V2 ON/OFF ή ρύθμιση με μειωτήρα Γραμμή τροφοδοσίας (Μέγιστο 0.8 Α) 2 Conn. 

Κυκλοφορητής  ON/OFF Με μειωτήρα Γραμμή τροφοδοσίας (Μέγιστο 0.8 Α) 2 Conn. 

Βαλβίδα ON/OFF με relay Γραμμή τροφοδοσίας (Μέγιστο 2.0 Α) 2 Conn. 

Βοηθητική έξοδος ON/OFF με relay Ελεύθερη επαφή         (Μέγιστο 2.0 Α) 2 Conn. 

 

* Αν υπάρχει 

 

 

 

 

 


